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/محديبماصدر
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النتحهيرةالوجوديةالكاتبةبقلم

بتمفنماًرمدنبمسمنممنن

الريسمطرجيعايدةترجمة

!!الذيأذربملمعقصتهادوبوفوارسيمونالكبيرةللوصوديهمألكاتبهملناترويالرأئعالكتابهذافي

--.9...-.....+.....-..-.---.-.-.سارتربولجان:روجهايكونأنعيرمن،حياتهاشريككان

.إ.."ةليمم!ى.

("!،."".أسمادتالتي.المغامرهمزاكتقهىذلكخلالمنوهي3

:.3وماكاناوكيف،جانبهالىكاتبهملصبحتكيف:انتصارها

،!!؟2.الحياهميواجهانيزالان

ت...،3+!.؟..!لمحوأردوبوسيمونهناتسردهاالتيهذه،عجيبةقصةانها

!!ا"ول؟3."بمفي؟."*الادصهدهفوقكائمينربطتقلمالمحذهمعاطفةقصهملانها

117...لأ...تفاصميوثفهالذيالواعيالحبرباطالرباهـ:هذابمثل

:.09.؟.+.وفبالرغم.مثىلوصميميتهعمقهدوءلهليسوفكريروحى

كميل""مثلمن،اخرىكائناتهنايحبلسارترانمن

.ءتتانورناعمقدوبوفوارسيمونالىيشدهمافانو"اولغا"

عنوتعبر،تغارانهاصحيح..الغيرهمتوهنهانمناوثقاليهيشدهاماوانخارجيةعلاقهمايةفيهتؤثر

ما!حياتهاعلىترفرفستطلالاولىاللحظةمنذلقاؤهابسارترخاقهلللتيالسعادة،ولكنرائعةصفحاتفيذلك

"..قبلهاماتاذاالاسارترمنمصيبهمايةيأتيهالنانها)\منالثقهمكلواثقهموهي.الحياهمقيدعلىدامت

..بالحياهمنابصمهم،مرهفة،عميقهم،رأئصهمقصهم

الادابدارمشموراتيعادلهامأوللبنافيةليرات،ألثمن

هـ.)حم!
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الأحتاء؟*"*""*"""-"""""**""بخنضروالأدباءة

؟ول"***3****"****-**********-******************"ث!

العربي!الشر!هنافيا!ديباشقىما4:

متسعا:يجدلاثقيلةادلمءالدجباهموممنفهحمل،القلميحملانله..
:صراعمنيابداًلمحهو،لاكتابةاًلوقتمنمتسعاوجداذاطريقهعنالول!لازاحتهامن

!،ملتهبهجذوعاوتيفمن.ا!بهوببنلقمتهبين،فنهمتطلبتوبينعيشهحاجافبين

بمعمنراثعيتذىعنايةخربرفتلعةعداحافكرإ!فشمعتلصع!ع!لىفيهلفا!هلباألىبرلحوعلدممململلمسهتقبلىكانعبهردمعمافع

لم!وفئةقراءجمهرةنحن،جباتهفي*ديبهظنقذرمانادراكلههذابعدونحن

فيكون،نالزمايطويهثم،فبرهعلىنلرفهابدمعةلنحتزيءموتهننتظروكاننا،حكم

حياته!فيمنهأشقىموتهفي

:.الحظهذاغيرمناالاديبحظلكان،ضروريةحاجةعندفاكالتالقراءةأنولو

ولا:،للمطافعةالوقتوجدذااذانقتنبهه،الترفادولتمنعندذايزالمماافتد(ان

!ايشكوعنعفاالفردكانهناوجمن،نقتنيهحتىللمطالعةكوقتايجادعلىقطنعمل

واعننماو،امننو!الحرفعلىيلاقبا!الايسع!ما!النفسميوثقراالروحفيفراغا

الذيوفهواءياكلهالذيالخبزعنلانساقحياةفيقيمةتقللااضرورةلقراءة

.رئتاهتتنفسمه

،؟

التطويةوهلالب!لق!عدلمصمارالنثنىفيكا،قضاالنقلملمجنمعصرل!هماجمالتطؤرسطعمالتفعغهيثا

قروناثقالكواهلناعنفيهاننفضانتقا!فترةنجتازاًننابطنهومرد،رببب!مكل

برليتيح،ضحيةجيلاالالب!اءمنالجبلهنايكونانالقدرويشاء.و!ركودسمودمق
والتقدرر0التكريممنمزيداالعدغةللاجي!

الكتاباصدقاءجمعيةفمنحتهعبودعارونالبمعهتشهبخلبنانكرموب!سى

س!نةفنسن،الصغبريلاضللعنانشاعراليبىمنكرمذحنوها.ق!هميةتقمعرريةجثزة

!قوهمما!ؤحيمدغزاعمفلكفييجعونقدالذينا!حي!اء*ثبهكريمفيجميلة

.وعقوقمشقةمنحي!لهمفي

صغبرةمشاركةالعددمنهذاالتاليةصفحانهاانتقدمفيويسعد"*دلإ،"

تاريخفيهمةت!لنقعةسجلالذيالفذ!عرييالشعلكرهلاكريمفيمتواضعة
الهح!يث.اسرييالمشعر

!سسها"الآداب"

سسي.



نب
لهصيلؤش!ئر9،جمحأكايراط!!ا!خى،،ا فسشغفشعضرفحرهوممصلم

!ر!3حى55!0555!105ه

بعىضننسبأنيمكنناالتعبيريالشكلورحي!في".الفنفيالتجربةتولد،الحيأةالفكريتزوجعندمما"

سشباوان،الاولىآلمدرسهالىالصغيرالاخطلشعرهذهصلحبهوكلمىفألبير،الذادرةتخهنيلماذا

لشانهنقولوعندما..الثانيةالمدرسهالىالاخربعضه،فهيالشعرروحمنهناكدماتهماتحملوبقدر.الكلمات

الناضج،الفنيبشكلهاالتجربةفأنما.نعني،التجربةشلعرللمقاييرالضابطالعلميالتجديدكطق5منالكثيرتحمل

الارتباهـعمليهان.بالحياةادعبهرلزواجالنموكلملكوليد،متقابلينطرفينكلبينالمزأوجةمفهوملان.ذلكالنقدية

علىتقمد،الخوريبشارةعندالمقابلبالوجودإلتفاعلكطفيهاعنحريتحقق،تفاعليةارتباطعهمليةهناكتكونانهو

علىتصتمدمملاًكثر،اللاقطةالخارجيةالحواسحركةفيهايتوفرعمليةانها.،ألمنتجةالمشاركةاوالمثمرالتبادل

التخطيط3نطاقوفي..المتأملةالداخليةالمشاعرحركةفي؟فكرحينلاننا،الادراكجانبيتوفركماالارادةجانب

تفوقمدىبوضوحنامس،للقصيدةوالموضوعيالاطاريماورأءندرك،الانسانيلوجودناالمقابلبالطرفنرتبظان

التفوقهذاانبل.المعاشةألتجربةعلىالمرسومةاللوحةهـن..احياةباالمكتفالشعورفيملحةرغبةمناتجاههنا

الئمجربة،معهتتضاءلالذيالجدذلكال!يطرةمنلمجلغ"اللح!تفتيتيتمهنمان05معينةعقليةرؤيةخلال

واذا..انطلاقاتبغيرارتكازنقطةوهيلناتبدوبحيثالداخليالوجودبينالمزدوجألتفاعلبوتقةفيالزمنية

يشةألحيةالمعلمنمتعادلمزيجانهعلىالشعراليعانظرنا،للفنانلفكريالتأملحركةبيناو،أدخارحىوالوجود

جوهرنكتشفاننستطيعفاننا،المقابلللوجودوالنفسيةاللحظةوتفتيت.نالزهحركةفيألمندمجةالحياةحركةو

الاخطلشعرفيالتجربةواخفاقاللوحةنجاحبينالتفاوتعنهه،زعبرهو،وناميةمتغيرة،جزئياتالىالزمنية

والمدرسةالاولىالمدرسةبينالتفاوتوجوهر،الصغيرتقتضي،الفنفيالنفسيةوالتجربة.التجربةبمراحل

الله"اوماضيلابيمثلاالمالطلاسم)\نذكرعندما-الثانيةاللحظةقابفينعينان-التجسيمابعادكللهانتملكي-

ألعلاف-ةلتلكتطبيقيينكنموذجين،طهلعالط"والشاجمرعمايةلانذلكم.الداخلمننموهانراقبوان،الزمنية

ومدى،الوجودحقائقوبينالشعريالفكربينالزوجيةالطمليةالمراقبةمجالعنبعيدا-الخارجمنالمعايشة

فيغالمخفلفةالموضوعيةالابعلدتوازنمنللتجربةفرماتو،غيرالمطردألنمولمراحليةالرؤنوافذهـنلايفت!ح-الدق!قة

.الذاتجدرانعلىالخارجيالمدانعكاسمجال،النهانيالتبلورمرحلةعلىمنهانطلالتيالنانجذةتلك

شعراءمنكواحدالخوريبتنارةالىنظرناماواذأ.آلتجربةخلأصةيعطيناانءلىالفتانيقتصرءحدما

ألتعبيريالشكلالىبالنسمبة-رجةالثلالمدرسةجهة-اخرىمنعليهايترت!ب،الخارجمنالمعايشةوعملية

اصالتهلنايزكدفانه-الشعريالمضمونواثجاهاتوهيجذور،أخربعنىاو،.مبتورةوهيالتجربةتعرضان

نسخةهناانه..الاخرينملامحيعكسلافنيكوجهعورالمعالشةهذهاقتضرتماواذا.امتداداتبغير

عليطابعولاماضىابىطابعتحمللا،مكررةغيرفهنا،الحيآةمثاهدوبينبينناالحسيالتفاعلدور

الذيالتجديديالخطوحدةمنالرغمعلى،طهاللوحةمكانهللتاخذ،المكثفةالنفسسيةالتجربةتتلاشى

القيماهممنان.لثلاثةالئتمعراءامتدإدهعاكطإاًختن!المجردة0الوصنفية

طعمهشاعرلكليكونانالعاصرلئنسرناالفنيةالمجالهذافي-الصغيرالاخطلاوالخوريبشارة

بذلكاننا..المستقلوطابعه،المتميزولونه،الخاصاللوحةشاعروهويبدو-النقديةألرا؟يةوعبرالتحديدى

نماساسعلىالشعريةالشخميةتنوعنضمنوصاحب،مبدعلوحاترسام(نه..التجربةشآعروليس

مركزيةيمثلواًحدشاعريسشطيعلاحتى،اًلاداءشوعبالالفا!التعبيرمحيطفيوهو.ممتازةشعريةلغة

!دلالذوفيوجودنامنيلغيان،والاتجاهالطابعاًلجيلشعراءمنواحدايعتبرهانلاضقدتيح،مورواله

علىيوماقلناولقد.البدايةنقطةسنإلمتفرعينشعراءمنواحدانفسهالوقتفييعتبرهوأن،الماضي

فيممثلاالغربيالقنالىنشررنحنو"الاداب!صفحاتالتنبيريةالسماتضوءعلى-النقد.انالجيلهذا

،هناكالاصيلةالنسخةاًن،والقصيدةواللوحةالقصةالىالتقليديآلشعربمدرسةيلضهانيستطيع-لشعره

والتقليدالتكرارظاهرةتحدثلاحيثدائماتبهرنمابمدرسةيلحقهانويستطيع،ومطرانشوقيجانب

الاتجا.اتحدمهما،وموضوعيتهالفتيالعمللشكلية.حمودوعليماضيأبيايلياجانبالىالتجديديالشعر

بولجان..والمصورينوالشعراءاً!عابغندالمذهبىذلكالاولىالمدرسةملام!حمنشعرهفينجدفكما.طه

القضة،فيوجودىاتجاهييئهمأكأمووالبرسارترنجد،اللفظبرنينوالاحتفاءوالخطابيةالتقريريةألىالميل

يسارياتخا.بينهمايجمع3اراجوولوياًيلواًروبولاًلتجسيمبانيحلالعنايةتلكالثانيةالمدرسة.ملامحمن

بينهماجمعداليوسلفادوربيكاسوؤباباو،الشعرفيعحل،المركبةوالصووةالداخليةوالموسيقىالايحائي

!واًحداتجدفلنذللت،وععالتعويرفيل!ريالطاتجا..المبلشر.والععبيروالخطابةالتررير

2



التجسيبمطريقةالىيلجألم.التشبيهفيالمباشرنسخى"-آلمذهبيالاتجاهحدودفي-هولاءمن
التتعروسوادالضحىبنورالوجهبياضليضتمبهالتقليديهالطاهـرةهذهيمثلونجميعاانهم...الاخرمنمكرره

اخرالى.آلنجومبضوءالاسنانوبريقالليلبطلامالاستقلالطاهرةبهاولعني،الفنتاريحميادجمب)"

كالتلقد.والمكررةالرتيبةالقائمةتلكمنالسلسلة.والأصالة

ألايحاثكطالرمزعلىقالمة،ألتجسيمالىالاوليوسيلتهاما،مجددكشاعرالصغرالاخطلصورةهيهذه

التقبيل،موقففيمثلاالضحىصورة..المركبةللصبىرةالأكاش،رداحلمنكلاسيكيدشاعرنلعاهحين

الهمسموقففيوالغصن:العناقموقففيوالدجىانسمتطيعلافالنا،و"طرانشوفيصورتييضم

هذهاءخال-منحركةكلوراءيكمنوما،وألسجودددك.المتش!ابهةالوجوهزحمهليادمتمعريوجههرميز

موحية.دلالةاورامزممنىمنن،الموقفيةتالحرىعندالشعريةالطاقةلتدفقالعامالتعبيريالمجرىلان

ذلكعلىارتكزتفقد،الثانيةاضجسيميةأوسيلتهامامنكئيرعلىيعتمدكان،الأولىالمدرسهشعرأء

،المعروضالمشهداجزاءبهغلفتألذيالقصصيالجومن..القديمأدعربيلدشعرالجانبيةالرؤافد

ديناميةوينالتليثراءمنجديداعنصرافأكسبتهلاقتطعتالتيالمدرسةوهي-المدرسةهذهشعرفقدهنا

الحسيةلمساته.جموعةالشاعرختمولقد0روالتراب-الخبىريلبشارةوالزمشالفنيالوجود.ن-تجزءا

نامضمونها،اللوحةاسفلفياخيرةنفسيةبلمسةللشخصيةالحاسمادتنوعمفهوممنمهىةجوأن!ب

اصيلشعور،الجميلةالمراةمنالجميلةالمراةيخرةعلىالايقومانيمكنلاالذىالتنوعوهو،الشعرية

الاعترافمنطق،المنافسةاماميلغىانشافهمن.وألاصالةالاستملال"صنثابتةاسس

فييالمقارنةلان..الجماليةبقيمه-المنافىللطرف،التطبيقنجماذجمنمجموعةالىدلكبعدونعود

أللوحى"اماماخرىوقفهنقفوحين.عادلةغيراساسها.التجربةشاعرليسىواللوحةشاعربانهالقوللنكرر

الفنيالطابعنفس!بدأيتهافييواجهنا،الثانيةمنعدديواجهك،الرسامالشاعرهذامعرضفيانك

بدايةهيوهذه،السابقةاللوحةفيعرفناهالذيسلمى".."وامها،هند"منها..ألوصفيةاللوحات

:؟الكورانيةسلمى".."ونعمعمر".."والجمالألصبا".."الكورازية

عناهاعينيهفى-النور-ش.لمسلبرز!عن!مامنهاالليلفعجبلانهااللوحاتهذهالىونشير..ووداد"ندى"

اوفدا!الشاطىءضمهامنارةزذائم-ااءاعندوهيظنهاالمدرلسةملامحبالحسورالتعبرءجالفيتمثل

مر؟ها:عندوجنتراكهالمااجارن!اذنقينجمةوتمتمتالمتميزالاستقلانيالطابعذلكاليناوتقدم،التجديدية

القاهاأالغبواءعلىتراهفمنلئ!قببقتناهذياخوناياانظرنااولامامولنقف.الثانيةألمدرسةشعراءمنلواحد

يهواهااًلمجنمديكانوقدنذاعجائزعنهاحدثتمناتتك:الصغرالاخطلريشةرسمتهالوحة

اها؟إسبامنفكانتالنجومتغزوعاصفةالجثارالماردفاطلقالنرينجمعمنفسبحانامهاالىتثكوهنداتت

قبلتينوقبلنيافانياًلضحىهذاًانلهاضالت

خصلتينشعر.منحبانيالدجىني2رماطوفسر

نجمتينمبسصيعلىوالقىضمنيبلامياخافوما

حديثاصلرايخنفيمنهوكحلنيسائلالونهمنونوب
عبنكلعننفسيلاحجبالصباحعندالروضالىوجئت

كلاولينليفعلوهمروفننيبالروضفناداني
اليدينمدامياالصصرالىولكنهوجهيفتت
رمانتينالصدرفيوشاهدتعينيفتحتحينلعشتيويا

االيمد!ا!إك!رءالوردتينتشكليشدموردتانرألصهعلىوكان
سجدليساجداممميعلىالد!حىالعصيبيالوماد

55!!كلمتيزادراقهباذنيتمتمتاذالغصنكامنوحعت
موجتينويحهفحملنيللابترادالبحرالىمرحت

حدلدةقصصية!حموعةرجرابخنينكالنحرقيبردثارتاوقدالاستفما
"..بينبينقىمنوكمغريقفنىمن3حاميااليحرهو

ترينماذااميااللهفباالجميعاليكاشكوانافها

العربيلاقحاصبردجمن.فيالعجبمنوماستامهاضحكتوقدفقالت
مرتينذفنهالنيوئقتواحداواحدامرقنهم
مختلفعنتعبرجزئيةصورالقصيدةهذ.في

السسالسفاضلالشاعران..الراسمةللريشةالتخطيطيةالنقلات
الجسمديةالمفاتنابرازمضمونها،ممتازةلؤحةلن!ايرسم

نتابعهانلنايتيحثم.التكويندورفيجميلةلفتاة

يقوموكانه،مرحلةاًلىمرحلةمنبريشتهينتقلوهو

نم،الجسدىالتكوينهذالمعالمخارجيةبسياحة

لالقلهرةالمعرفةداراقضحىتحدموهو..القدمإلىالانثويالوجه

كمجلاتيستخدمهل،وا!بحروالغصن،والروضوالليل

يلجأ-لمانهاًلملاحظوعن..المرسومةلصورةخلفية

التعبرالى-اًهلأسيكيةالمدرسةعنداًلحالهوكمل
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منها..ابعادذاتلوحةوتجعلهاالتسطحمنالمرسولةترعاهاوالاذاًنالش!نجمةعنبدءإهاالعسناءنجيمتناقمست

يهالمجالال!دفيةوبعد،التجسيبموبعد،الالحردةبعداللهسبحها2رفلايص!غيغزلكوهـبمنهابالقربوكان

ع!ر"لوحهفيالحركهانالىالانتارهمنبدولا!فاهـ!لاثماشفتيياعصالا4ديلىباتالايقسموراح

الاوحتجنميعنهالوعيتهافيف9تحت؟"ورعم**،

ا،حدات.لدرجعنناتب"هناك43احرا..السابقتينرجلاهـااًلبازي!دركمحلىدا!تمناله"من"انفا"الب!ملعبيا

اهـرئريهمنطمهفكطذلداكاانسواء،المواقفوانبثاق؟"!اطالفضروس!ببكا!ةصالىزإوهـنموجمنءنواتيويا

،فالحركةودكن،المحسالوأقعصضطقةاوالتخبلمقيوكمباهىالعانيالجبلفاخصكممفودةجت،تالصيففيوالشط

"ضع!وو!مننفسهالتعبيرىالمجرىتحويلعنج،تجه!عراطحينمنهااذوقدا!شط-"كاسبالغبالربالارتكاًدا

هـنالمنتفلة"يراالكلبحركهالثجه،اخردىآضبىعبىموفيوهيالكورا.يةلسلعىاللموحة!زرهال!ف،قد!لو

زأويهادىوي!1زعليها-نخسعاننستطيعافلا،ا(ممضاة!بهـ"اوءوقعة

ادؤكروناكالنعموهؤهءهؤاـء!رشعر(،اص-اكاو،الشاعرتوقيع-آلخطأ.شىووعالوهـنفخودون

محبروروىقلبغذاًهماووردءالهلم!باردجمنلوحانالت-9يه!قيهكهالفنيلىالعملهذاان،الحغيرالاخلامضاء

ومنة-رومنفروجانججانحتلاقىوكرفيفرفانالقحسصكطالاطارناحية،)جةالش!الناحيةمنتنكرلا

ينقر؟بهبفالعصفورتعرفهلجسم!امنالقبلةيشتدسى،يرالشعبفيابداعيةصوركلنعليهيحتويوما

السكرينوبكيفطمناارتشافهافيامعناذاوهوالتجسيمولسائلمنموفقةجلةكولىألطاقتينواستخدأم

!.نشإهسال!وىرسالاتكذالفم!-افى"منرسالة،تجربةا"،مماعرالنتيضعناانض!المفر"منكانولكن..

البدءنقطةيمثل،الابياتهذهفيالشعريالموضوع،.متطوركموقفالبطلةعاشتهاعاطفيةتجربةامام

.ننسا!بهالحركةانونشعر00التعبيرلمررىالازطلاقيةقدجةالخارجالمعايشةلانوتبعا.حيكانفعالومارسخها

جزئية)وحةانها.التصورباحلام"مبطنارضيةفوقاثرفقد،الحدثكلعألحسيالتقاعلد.ورءلىاقتصرت

لوآقعالتحضيردورالشعريالحلمفيهمايلهـب،صووةء-الزمنأللحظةلتلكبالداخلالنموحركةءلىذلك

"الرؤب..بالرؤ)"يح)مووكاالت-اعر.مغببص-بطفيالتجربةلتر-ل،والتوتر،بالصراعالحافلة،الطويلة

حسيةخلا)هامنيتحورانيمكنألتيالمجس!دةص--ننخرجانمنوبدلا..مجردةلوحةالىالنهاية

التوزيصاتهذهءهـارءإى،وعيهرنعمبينالعلاقةحبلقصةألثراءيالمخمموتبجو!رالاوحة"موضوعب

المشهدية.-التخطيطتمثلسررعةسردلةبلسماتحرجنا،مخغق

الىالتعبيريالمجرىيتحول،التاليةا!وعةوفي،غائمةشعرإ"رؤبةخلالوهـن.المضمونلهذأالحدتي

خض-ورألىالت"و!معىبمص.تتقيل..صديدمفطفي!بفاوحببلىاءىجنالانفحمالدوافعرزبيناننستطعلم

يفمصبوبةبيرالتعحىدهـ"أحتكاانواعد،ا-"ةو5ا1ولاا)بابتقبفياءفت،جاتضحعا)ت،ا!"الاربتلان،فإؤاد

لتحباتجا!هامنألضماعرعير،عمرعنالحديثقالب:ر!ح

!ر:الىيثالحدقالتؤيوامةطهـ"ءا-!،!:!ابصمه!ءةه--لاادزقاب4إوررعوراح

والاث!رصاالص!شاءمايرلمعبنلمصاوبأترابفيهـ-ملمجطوـلىاًءهـ-ا!الوكانا،حاالاباءودرهـللابرفانهوعلىانثفىحه!

وء.-وراخي!ةامحدثتكمىاكالتهلدورانذيليلةمثواهاالذلفيرضيتوانفسم!اوابىللأدلسلمىفؤادبكى

؟اصوراتلويتهافييالغامصور!113كانتهـلونعمراطراخااولا!-إفربوض!حه.ااًشجاف"ما!فحمل

ومعصركابشمالوعنكاعبإميناهـناورىياعءرج-ا!ارخمع!ىسلمىد؟-ارجوارحهؤ!/مشيوالبسوقال

الثمرتددىجثهناومنالزهرفندىجتهناؤهـندلكندرك،سلمىأجلهـن!ؤادبكىلمإذاندركاننا

!افرواشباونبلشىمالهوىفيدعاباتألولاو.انتانسانةعنمحبينفحلانمعنى..ايحائية"بطريف

-منصاعدةمعركةفي-اخربدمرةالاتجاهويتغيرءب،لةمياعشور4برالافطهذهالىبالنسبة51معن،تحبه

التىالبعيدةفةالمثصتلكالى،للذكرياتالمكانىالبعديحتاجولاالتركيزالىالشعريحتاجالواقفهذهمثلمي

النتخصيةحوانبلحعض،صغيرةعرضساحةاليتخحولبكىلماذأهولقصلانيجبكذيولكن..التفصيلالى

ويلاحظ..ألصورةازدواجيةفيالمسهمةالنسائبةءلىيرغمحتىالبلآدلهذهحدثماذا.البلاداجلمن

،الخارجمنالتصويرعمليةالىالاساسيالشاعراتجاهانهذاحقيقةهيما؟ودليحضوع..؟!حبهوهجرهجرها

زاوية.نالمراةالىينظرانالىغالبايدفعه.الذيهوداتلفيدارالذيوالصراع..اًلخضوعوذلكالنل

التكوينيظفرلاحبث،والجسدللوجهانجمالىاقكوينكتوتر،ألتجربةمراحلمنرئيسيةكمر-لةالبطل

داخلية:سياحةمناليهيحتاجبماالنفسىفف،5عرم،كل؟يحبمنوبينبينهمتبادلانفعالى

ونهرصوضسةفيهونعمعموالمامجبالججازقالواصبتقدالسودالسنواتمنخما"انذلكبعد
اروتروبتالعودلهاحنالهوىاناشيدالعودزقتانيزالمادصلمىحبوان،"لبنانراسعلىبلاياها

الشجروغنىالواديدهاماجاترابهافيدلهوصفقتاًوانفسنانجدوهكذا..الذكرباتءلىيقتاتحيا

يكبرالحاتفيوالحسناقدامهاعلىمذبوحالحبعلىالشمجيلجانبفيهايغلبقصصيةلوحةامام

الؤمر-اينتعدملو-وانشقوجنتهاعدىالشمستعرت!الخارجمنتتمالمراقبةعملبةلان،ألتحليلجاب

اـلاصفر؟لاقحواـنما،شفتماعدىمسفوحالاحمرالمنبمرةنقماحتىالصورمعرضديجولتنااوتستمر

يسكر!خيلاءمنكأفهنهمماقلاوالبيضاءوالوردةاللوحة.ربيعةابىبنلممرانلوحى"هده51!امثالثة

فيمقبولة،جمالىكتكوينالمراًةالىالنظرةهذهجمعتالثانيةواللوحة،وامهاهندببنجم!تالاولى7

بحتة.حسيةلتجربةت!ريدياانبثاقاكانتمااداالشعرعىربجنجمعتالثالثةواللوحة،وفيؤادلىلمىبين

علىمقبولةوغير،،(ونعمعمر"فىنسبياومقبولةبينالمقابلة.-تلنوعال!سانعةالازدوأجيةهذه..ولعم

علىمقبولةوغر،مونعمعمر"فىنسبياومقبولةاللوحةتنقذأنهاالوصفيالشعرفانيقيمتها،طرفين
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القطوعة:هذهمنالنهائيةالثلاثةالابياتفيهناالتجربةلانذلك.."وودادندى"فيالاطلاق

؟العذابالثنايافيالخمرسلسلمنش!اي.الانسانيةالعلاقةمرتفعمنالقمة"كانتحتلعاطفية

؟ابكأسطرادجبينفسوقاكصعسرصففهـ!وعاطفةالابوةعاطفةبيناًلمتبادلالشعورتجرنجةانها

وافيسباد!-وى-لمم-!أ"رر!رديرددتمعنىفب".راغىالذيآلانسحانيالوجودتجربة،البنوة

؟اانستمنالمتحلاحبباتىااهـررادهلهيتحققحين،بالعدمالاحمساس

علالصنابعفمتالمال!-4.ا!-"ا11اددو)11زرىنكمادلاانش،..الدائبةالزصنبحر!ةالحلقات

دإد!!ابتوخمغمبيديو--طتوصففدىؤت"خلالصنالا،رنالضفياوهيالشاعرابنة

!ادربابفينوسرعف-يين!-الريا!ء--ل:إلبصرية

-ألشعريالعملبداية!ى-"ندى"كا؟تء،بقدروشت--ديا--وميفصداك3:-ديم-نؤءهـ--ةبا

والتضجل،البصريةرؤبرجمالىينلتكوا؟عكالىمادياًإة-ش!ريو،-صاابى!راننسودتدطا!وداد

لتكوينانعكاسوهى-العمل!دانهايةدى-برتاء!العفصر-السكرقصبهـنقاهـة11
للتياللحظة..والفكرالشعوررؤرءعبروجوديتزددهبومإصزدمهم!ماحلاوة

وتعمعم،باليدينوتصكلق،الشفتينءاىالطفل"فيهاتعضوديول!---وصفقيخاط-ريفيتمس

الانساليوجودهان،الابألىبالنسبةمعناها،بال!اماتإ-ديوت،قيىانفنعيفكاالاحلامتقظ

لهذأالحقيقيألبدءنقطة!ن-منطقيةبصورةبدأ--قدعه،*

اثباتعمليةانها..الصهرنجتسبالذيالطفوليال*صان-هـاجهولادهـ--رتبرحلارللد!-ف-لعشرون

نستطيعهذاوكل.للعدمورفى،امتدأدوظا.هرة،دجولاو!د-""انمليكير،حاد-ة1/...عشصون

مرحلتهامنأوالتجربةخلاصمةهـننستشمفهانوءتجدللصبابيعرإ--ا!--ل...عنرون

مدىلناليؤكدنمسهقتألوهـبوهو،النهائيةواف---هـربواطاًلمزهرأختد-الزءـصوبئنر

كتمللماذا،بالشعرتلحقانيمكنالتكلبالخسارةؤ-رؤهـيهـ-صننىم؟ت-4اءالة--شة،والىوانقل

.صياةبالالفكر-تباطلار:-ةكلالش،أ-لالجمهرمل)تجارب"الغ،ب-"هي-الارجاتهذهفي-بةالبحمرهـةؤالر

من.ر!لمواحوريأت،رذليشعراندللثصممىولبص"دادو")ت،تلوحيةالرؤهذهوعبر..المسيظرةو

ولكن.ينألاحرتجارباوالذاؤجة.زروررت-".."جربالضودةانت:ألجماليينالتكوصورمنمجموء-"هيو

منحيزامصراصتلال"او-"ا،ألطخب،ن!ىاًإءش!*اةررحات"،زائدةحلاوة،السكرقصبمنقامة،وشصر

صضونتدمثلىانع:"ر:-بمصه،،ا)ت-عرىعفووالهدهرباواجمدربيعياوهلل..بالعةزه-رة،عبفة

يحلل5!ااًكرهـحجلالاباك-،ءر!ثءص!،بتبرحولا

-06الصفحةعاىف!ملأالون-أص"-دادءلىح"الاواتلاور-خرا.اعكسا-دتواو..

راكفيهاتتفتتتجربة..تصربةألىالنفسيةالرؤية

555555555555555555555555-!ه،اتئىجزلىا،؟غعالالاقةلطاةالمفجرالزروخيةاللرظة

3-زمرتعضبرالتياللحطةهذه.وناميةمتغيرة

.لق:حدلثيا!درالشا!رحولهمادارالتيتلكهى،الانفعاليالضفجير
..صولباذوالاحسإسل!ظة..الذهنيةاللفتاتمنبجموعة

نفتتاناردناماواذا.العنترينلنالىللابنةالزمني

0003ءازءار-الرصيالتذمرإفدإءسواىفرعيةلحظاتألىاعني،جزئياتالىاللحظةتلى

.ء2الهمددنطرف!ةد)ب!وانالشاعرمكاننأخذونحن-عليناالحتمفمن،و.خولدة
.نءنموهالنراقب،اللحظةقلبفىدعينتلىان-

003"شصمرا؟نا))مجموعية-شوقي،ألوليدةالجزئيةاللحظلتهذهلنلتندوعندئذ.إلداخل

.1011،اًالضوء،مركزمناقةالمنطالاشعةبانعكاساتاشبهوهى
..ماابببلس!-ءفهيلملبلخه-الزمنيةا!د!ظةكاتتلقد..اتجاهبهلالى

،..البسهـكلتانيكرم-لبنلأبب!ةحكايكلاالشعريالفكرلاشعةالانطلاق!ركزهى-العشرينسن

..ؤ.،....اةواخرىالماضىألىانطلاقة.الشاعرتجربةالىبالنسبة

00ليلىبوع!م!و4المصءل!عرالاتجاهاتهىوتلك،المستقبلالىوثالثةاحا!ساالى

....عزاملص!ميرة-كاايرفيالقصبرةاًال!ه"عةتجميمنقطةفىذلكبعدتلخقىانبمكنالتيماالنفسية

م..إمئىللقزو-ال!!ادواخ!عارال!ملادث!ارآدبصألو!االثلاثةارتباهـالازمنةسهااسل،يةفكر
.....بذلكالشمعورفكرةلنحقق،المتقابلينللطرفينايالداخ

..؟افىلبي!يوالمسبدءاً!لحاسر.ألزمنبحركةلقاتاذحىالمتصلالحياتهـبالامتداد

0025!حزءان)العلاءلا،ا!*وهـعكفيوهى"ندى"لو-ةعننقولههنلنقولهو.،
ب.ر،الوردبسمة-الشاعرمنظارفي-اًنهل..الخامسة

،الجمالووشاح،الحبوشعلة،الطهروهمسة

فيبعنفيهزأالصغيرالاخطلولكن،الفراشاتواخت

!دردار-.سرودسولر:إولدضالاقلعلىأعطاناقدلانهيهزنا،الاخبرةالمقطوعةختام
...قعلوالنهـائ!بالتبلورمرصلةاعطانا..التجربة"خعلاصة"

وجودهعلرع-الخامسةسننحطة-الزمنيةالحظةا

!5حىومركز،صادقبانفعالمجسبمقعانوهذا.كانسيانالداي
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ئضاتحملينيئدفاخ!ث!نحتآفالةعلىبللعحرلهسعيممممم!ه!!ههههه!أ

الرليود!اسىالحالىله3سوىذاكاذكم!

الصغيراللاخطل

مراحل.نالثلاثالمراحلهذهفىالتحلمملمةالالعاد....".....بة --سءالصدحهعلىالمسسورسه-

ا!دماو..الالاختزجةدرالىمضغوطة،س555555555ومحي!هههه

."إجم،ليو؟يخة"تجربةاماموكسعنماقدأشاعرا

قؤيتد."-ية"اكلراةالى"الالضمض))الرافىفيهاتتحولالعبورمر-اةفينفسيةتعريجةوهوفيصبح،الخجربة

معانيكل-الهـانلمساتبفضنل-الرخاميكيانهافينسلكاناليهاالوصوليقتضبى،زمنيةللحطةالفكرى

بجهاليسونمنتظركنلفقد،والحركةالنبه!تجربةعلىعندهعثرناواذا.المنحنيات.عنالكثير

دورهعن-التفصيلمنبشيء-يحدثناانالثماعرالتكني!يألاداءمشكلةواجهتنا،اللوحةعليهاتطضلا

حتىالح!ب،الرخاملهتنكروكيف،الباردللرخامالاحيائيفيهتبدو،متراب!بنائيتصميمخلالمنيعرضهاالذي

الذيالموقفهذأأ"تمثامنيقفانالنهايةفيقررومن.متناسقةعضمويةوحدةوهيالتجرنجةمراخل

التحطيم:يشبه،الئثمكا"هذهلناتجسمانيمكنالتيالتطميقنماذج

امينطريقإضافلاشئتالذىصقالطريفيسيرىوالانالى"قصبيدتهفي(الذات"طريقعنانعاشةتجربته
....لصيدتهلي"حر1)\طريقعنالمعاشةوتحربته،"امراة

ا)-شاك،ذتستحينكنتانتسصتريكاًنتنسىولاسرريفايقدممظلأالثانيالنموذج."لفجوعقلرب!

عنبا!مكمالسالرعميئتوكثقث!ابرمبلعاكأثتبماًفرلضءتففضتلةعيريهايتركاولمابواها،-ماتشريمةفتلةتجربة

-..منثروهالضخامةفيتعلدلهاالجمالمنضخمةئروة

الجود.-"هذءوراءمناليهننتهياننريدالذيماايامالزمنيةوادضيتهالبنانالتجربةوموطن..الفقر

نامنالبدايةفي51قررماهوأالدارسةالنقدبةالشري!لالجملبينالصرأعمراحلوتنتهي.الحرب

هـنوكواحدالنمماذجهذهخلالمن-الخوريبشارةقحمرالىبذهابهاالفتاةتغاهرانالى،الحاجةدلوبين

ومتيمز،اصيللنيوجه-.الثانيةالمدرسةشعرأءلتلت!س-عجوزقوادةب!لماتمحدوعة-الحاكم
الصوردهذهكاعلىهو..الفاححةالعينتخطئهانيمكنلافيالحممودعلىلعب:هص،ما،الصغيرولاخيهالنفمسها

التجربة.شاعروليذسح"الاورشاءكونهمنبالرغماعظن-مغلقةحجرةدأخل-وهف،ك.الجوعمعركة

وأدنه،تجاربهيعيثنأنهألدداسةهذهمصويعضح!ءرغمةوهيلف!!هاأعطت..ؤأحدانقبلالفتاة

التفوقيه)واو)وحا""تكسمبالتياًلخاصةبطريقتهيعيلمشهاهدهيئةأ):فسجمنلتخاالتكض-*يالاداءاكت-بلو

مالمحبرالنتء:د!صبةالموتصال3لاتبعا،الفنب!ةالناحيةمنب-"خ!وصلمانماتكوانالشجربةلمراحللاتاح،العصيدة

ونجا!..أثوعوفكرمنلنقحسكتمالهافهناعنبدجاكصاكالرنساهثلكعحرلهذهاك-،عربهيرجاءانمنفبدلا.موحدعصويلنسميج

منوأحدأ؟"ألاضهـلمالحانبهذاالىالاضافةميدانند-الاطرأدينموهحاسيرخط.لي-تتتابعانالمراحل

الى-!بةبالن،المعاصرشعرأصالىالقائلالاهـاتدةفرصاالسيرخط)قطعرأيناه،ءعوقةانفصالحركة

أأنسرو".لفللحمالتركيبىاأتوىارتفالحومن.-.حدثطىيعلقاوقفا!ىلىفرالمواضيعبعضن

المدوسةشعرأءمن.كواحد.عالضوعهليهئسلرو-اماتظ!رانالمتكررالتدخلهذاعنيشجانالطبيعي

فاننالا-وا)خ!اصدالترد،!دشعرر1مدوءلىالاولىحينجبوطهابينلتحول،للتجربةالعضويالبناءلىالفجوات

.."...-..نموذحهالىعدنا،واذا.التماررثوحدةوبينالناسجة

وعميرظرقادىحهلسحراحما-كهل!إرووحههأنلمأرممطيعاختلا..،لمسنا،ذاتيةتجربةمنفيهبماالاولألشعري

"أنل............مفبقدر..المناسبالتكنيكيبلاداءلتصلفيماجوهرلا

لظاهرةحونح!حر!اكألىكلسمرعرابعرتلجم!مطرونق!مىبولقدجهالزمفجةاللحظاتبينانفصالمنهنآكئمثناهدنا

...0لاا.ة..قصيدةفي-هنانشاهد،التجربةمراًحلالىالرأمزة

الصعير.حطلأءاىتهتصرولااأدرسهمنمظهرا،التزابطفيالاسرافمن-"امرأةا)ى"

صدركل!شتماالىواطلبعمك.متانيانتعش4،مرحلفلالتحلباجةالابعادبصيبانذيالضغطمظاهر

ددكعيناكرأتاماعددتدوضروممانماتبعا-لناوتتراءى..والضمورالتقلصمنبشيع

مهمكعينيومنمتكاجفنيمنوجعلتاًكثر،المفاتيحمن.!جموعةوهيالمراحلكل-لذلك

الثكلنلحيةمنالخوريبشارةيميزهنا!ثيءاي:المفتوخنالغرفمنحموعةوه!بلناتترأءىمما

اللفظية"الاكليشيهات"شعرنواجهاننا!والمضمون-كلذبيننيحبكفيوكنتبهزئينبيكنتاحقا؟عاذا

هذاورأءومن،المكررةالنسخةطابحخملالتيتخمثينالتنهذيبنفسكانمامطلقاتخدعينيهـم
وجهنلمحاننستص،للقصيدةالتقليديالمطيلعا!رمينشيمسةعفويمنحت!نماعنكحبيمنعت

:يقولوهوالقديمالمصرياًلشاعر..زهرالبهاء*8*

حقامتاللبماناوذقىانتكع!ثىتقبهين!بخ!منبما*يأظقلمدمصباحكمهلا
..العالمبئالعشبىقاناعرسفيالذيذارمثلذانسيمهلا

الابعادمنرئي!حيابعداكان"الرومانتيكى"الموتهذاالشارسبنيخعشخمرا:نفسكفيالماءآسنخمراصيرت

الاولى،المدرشةشعراءعندالغزلكمعرالموضوعيةالمعجبينعددبخبهااكمرتالهوىفيلناكانتوليمة

العربيالغناءلقافلةالتبعيةمظاهرمنمظهروهو*8*

ايقاعفي-البدايةنقطةمنتتفرعحيث،المتوارثالناظرينقننةكنتايامالهوىدياليابهىفينمتهل
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الارضوحدةبمفهوم،الشاعروجدانفيفورطيناجلوبنتىارة..المتشابههالحداةانغامهـل-رتيب

العربيةالجموعتجربةاما.والتقاليدوالتاريخواللغةاخرىمرةيتعنى-.ألحداةهؤلاءص5كواصد-الخوري

الانسلني،لوجودهالبدايةنقطةوضعالذيألوطنبى"اللهبيتازوار"بقصيدةليذكرزا،الموتبرومانتيكية

اعللقه،التيالزفرة!ذهفيمجسمةهنافهي،لبنان:ألاحتفبنللعباس

اهـامأدئروما..تاربخلهيومفيالخوريبشارة

:وألكاءالغشاءطعمقتهاذاالضي4وطنفداهاااا)ةرو-بطمتات!ص؟،فى-ااتيماذابلغوهـ!

.عساعاعد!!.لبكفمساهاههلجبكل1!،اذكروف-سو

الم:ت-صموجرهـنانترلهماكأ-مامارىماعيدلبنانقدماهااتدوسوانتشتهيفعظامي-تربئصواصحبوها

مظد--!وص:ءنب!-،تةورونلاذع-بروهـحماكد"وءعصروا--،ة:الناحمزالشوريارذب!ءلههذابعدليجقىو

جهنمقالنعب!رهصنيشقان.ءـيمهاتي-تاذاللرئيسللصا!ببمت!ءرء)فيالحكمراحقينرو..الى./جا!-ء

وإ-رزم.-أك!ةكماار*01ز.بر-رو.4*ؤوسه!االسا؟ءا.طوؤطالتاءران.ور"رويرالذيمجش!هقخسارامنقف5!

ولا-ا-سيم":-!حءار.إ-ةك01وكلاهوىفبلاعلىهـخاا!!ورتعرىان!كنلا-وآلتقييمالعرشمجالفى-كفنمان

يم!بمالافي!ت-،كرونلأ-رأ؟وصاجنتهوسهاؤثء-ءوو:اوار،؟سراءالمحىوعبصتلاتكمرتبط،كملتزماكحاعرعنيفحله

ا)دء!ةرصاءر..اسءا!اأىاالدءؤذلتهاعرذلكبعدوهوواف!محاباتجا.وزجدالمجالهذافب..اخلاقيةبصورة

وايدجادرر-اوكورخظارهوراءص-نجاةالحو.اةالحبالىينورللشاعرالنفسيانالكببيناصيلاوتعاطفا

للخضحية:ومبدانمتحملوسسعيخشنةالذاشيلوجوده3!ليكوطن،للبنانإلقومينالكيل

ناولك.ألكبيرالانسانيلوجودهعربيوكوطنالمحدد

ار!با:فص-دإءا)ـةالاررهـا.مماإ-صةراهذهلبنا!نتسء"الكورآنيةس!لمي"ختامميو،"النسوروكر"فىتلقاه

ررعنهحقلااللت.حق!لانحصىد!قل!اولاص!كفنخ!شلد!اروشامنببدغفللشرقعنيت"فر!او،"صاحبانهوالموتنحن"وفى

-.ط...غصه))فيو،"ىأراصء-دا:-ان)1فيو،11لحالحر

كسلى!ا!رةعلىنا-وتفادا!-اال!!اراامةتش!....-.00001
..صملورد11وبو،-11دالجيايليا11ومي،ا(النتراب

..والالتزاءيةالفنيةبناحيتيهالصغيرالاخطلهوهذافىواخيرا.."الذئابغدت.امةيا"وفي،"دمنا

اتجاهيموقفوكحساحب،متميزنتعريطابعكح!احب:"القبلاتصدى"و"و!لنيبنى"

لتتحدثشعرهمنالنمادجهذأليهحسبناع!ضح.نمتم!يرا:وأء؟اًدعيونهذيارىمماليملةوالحادتاتوطنيبمي

ابفيااالع!ورمرعلىونعليموانعاالحصوننبنيفانهضواالا

ا،!راًوىانورالقاهرةالجواببباافي!ناميالتوجهمدارلااداوماى!علىونره"

..ادباالابملاتال!-ا.ليها.نضممصانعاالبلادهذيفيونرفع

!"*****?ء*ءبر?ء*ء****حعمبر*بر*بر**بر***ء**بر*ء!صافياز!رالافقوجهفنبعرغيومهاالسماءهذيهـنونكشف

ثوانيتكونانحب.نيرضيتت!فقتماادااصه!مالكةيا

؟الممث-"ودالر،فرشاعرخوالغدأليومشاعرهنا

إسااوفىءل؟الىموجهوالخطاب..المستقبلالىالنطل-عوشاعر
4اؤقفيتحلقالمستقبليةوامال،ا)كبيرالعربىوطنة

؟لوءىنترفيكولبد،والتصفعوالتئقيفاتشليح

؟اهـ--ةاحلامتجربةأنهل..الببلمدةالعقا-ةبةالر؟

سب،محققيوم!ماواقعكتجربةاليومتعاتزوهى،معاسة

نسعن!اسن،الى-الام!اصقيرر:لجىفي-ب،لنبعاسررحاحى"ولا
..؟وعلى.بالحياذالتضحيةهوالمقابلالثمنيكونان

؟،ألعروبةبقاعمنبقعةكلمعوالتعاطفامتداد.التجا.وب

السليب!للوحلنالمقدسةالعربيةالارضلطمؤلوح

حدررةتشكملاثالاربرافاع!ءالغارلمشلهالمجدصققجماداسا
.....بدانىلاللمعانيوبناءبه!فلسطينباهتشرف 11شفتانابفوع!ثمتهجبهتهامنسالجرحاان

وربوطثصمن!ا!ارشقنهعري!بهالنجوىباحتوانينا
كلانااالمهدمنرضمناءقدالنيالمهدعلىأختيانحن

هوانا4العربوهوىكعبتانااحتلمامنذوالقدسيثرب
يدانا"بالطيبتسبحلمسةجرجهمنمسالابطالالىقم
رمضانا:هبه،الفصحصومهبهلهمالعمرمنيرومانجعقم

كانا؟حيثاليهنمشي،حقنا،لهماتواالمذيالحقانما

ب!كفخرتستنمادع؟تجربةالحغيرآلاخطل.اعيتنىالنموذجينهذينفي
؟والشعور..حدودبلاوطنفينالعربيالجموع

وقلبهاأاًلتجربةمركزهوالاخيرالنموذجفىبالقومية
!س،!*!ه!ه،**يه!ه*س!ه**!هيييهيه،!،،؟+،*مصالمشتركالدينىالجوعمعنىيلتقىاحين،النابض

61



01مي
،صدركهـيتأجئيمثورةيالها
االظنو؟فيهاالطنونتر.دي

بحرأبومنهاأين،الهزءمبسمة

الهازئيناسئدا"فولتير"و

مدنيس،لحكاًرىلافاحايين

لستدينيلالأنتلسكصفك-النفسصملىمعع

سينآءـا.بنالحكيمام،.مصيسم

الخلد،رفرفمصورقاءاًيراها
تئشر(لمقصيدظ)

...أؤطينااءمالديكوتبنم

رومس،مدارهلاالتفسىذيسر

أثيثاشيوخولا،اًدركته

نورا،تحزدادالنجومرايتهل

و.ـفتونا،الدجمماحلوبةلكمنلما

بالنورألليليصدعالفكرهكذا

"عيوناالعيونتكلمأذاًء-
فيص-

الهاديبحرهفييشاءمما.سابحلم-.

االسفيت-الشراعيدفعطكمس-

مالقربو2البعدءـعندهمنلىأيبل2/لم..-7-م!د*-- ..ءحجعىير!-

ينالمعجزاميعجز..ان،ءاسوء/!."ص

/3%*ء

،لطر!.2؟،فذمنالا)عادت!-ددفد7.(!!ا-ا،ا9ائم

ممستكينامتعبمافينهار?يبفثم)سم--

،المرءحياةدص!العيون!عثرامسما-!ضر+-يمشصش،:!تبنكا

...رزيناصينار.يكنمهما

ولا،نلعيوافمسدكشامرمس"

للمبمريناالعيونيهدي9ينفك

الصفبر*خطل
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!للراح"نشوةبىصدكاتركت

الافراحببشاشىص4ذاهبأيا

كأنهاال---انالطخرف!ومهـأهل

الافداح-و،ءلاتمب-لامرت

يزلمحهافىراحبهاالربيعشغف

واقاحنرجسررمن"لبنامصلا

ثعرهفي""بمس!المباسممصدت

وجراحدم!ةرم3با.مهرت"

المصخئلاعلمصبهص،البيانسكبتانمص

صسىالاروجعلتمصامصمطنجمعة

أه-لأ"حةوفالىوجهى"في(قنشرلمق!صيده)

الصههبرالاخطل3؟-

عم

إ

بر

،01؟!رلأ-ط
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.ء-ا.!:،،؟؟لىوهـع!وصد!ص-ا-.-المجم!لمىمموص؟ع-(لى !--*صء

-.!ظخحت.."؟د:أ(%ءخ-ا!ع!تص!عباىصعاا:!عرر!ا!!رلعر!اك!

ذ!.؟.-ح!!..!!طم!!ؤ؟!!

لأنمخم!ع؟.!ز--!3تجبهحيخ!خ!غفي!

مأساةعنمعبرافئطق،191،سنةالكبرىالحربباهوالبشارهكان91ا؟عامالعطمىألحربنشبتعندما

والكهرباءوالخشبالحديدمعهوأنطقأتونهافيالانسانيةالاخطل"بلقببعدفيماعرفالذيالخورياللهعبد

تسندأدواتلاتصبحانعلىونقمتهإالحرلبمنبتغيطهاوبين،عمره.نوالعمثرينالخامسةيناهز"الصغير

فىلتخطبتقفنجميعاأوجعلهاالانس!انبنيبينالسلموثووتانعالميتانحربانحدثتاذراهن-والعامالتاريخذلك

الجمادصؤتمروشهدت،وشئونشئونذلكابانفيوفامت،عربيتان

:اًدفولاذقا،واخفاونجاحاكبيرةوصغيرةواحداثاكثيرةتقلباتالايام

السللكالرحيقبكلامخاطبافيهمالفولاذواقفالحزبيىةوالتكويناتوالفلسفاتالمقاييسفيوتغيرا

منجلاومعولاوسكةسوىكنتماانصفتلوقالفيالفترةؤاكلان،بكثيردلكمناكثرهووماوالمذهبية

اًدسنبلح!رعنداتوانىولاالحرثفيالانسانأسعفةللاهـ-الحديثالتهـاريختمثلالارض-منالزاويههذه

اديط:وفيفلسطينضيايموم!لموالمشتركالجزاًكفا.حهالىالعربية

الرجليمينفدتقطعقالوقداهتزاًدخشبهذاعندبعدالعربيالعالماصابتاًلتىوالثوراتالعنيفةالهزات

الجد-لضفالىعندغصنابهكنتالذكياليومحبذامنبالادب.ناريخهافيالتطورمراحلقمثلكما،دلك

معى،!فيمغزلاالاكنتلماالمرءانصفنيلواًناالىشاملةرو.ضطيقيةثورةالىالقديمالتعبيرعلىثورة

مدلاوتعبمناًثتكيول!فمسوهالصوفانسحثورةالىالادبفنونفيولموالادبيةالمذهبيةفيتمرع

:الكهربءبينالتضامندعوةمواجهةننهعاوالمجتمعالشعرعلى

بلمجتليانوارهالمعتوقدقالت،الكهزباهذاعئدلسناولكناالجنى.وفيرةضحمةتجربة-والمختبمالشعر

الامثلالنظامروحوانابيلعركمالانسانقوتل،لانهالاتنعكسبهاالتنويهمحضالىالاالمقامهذأفيبحاجة

.يشتملدم*ثامدسوىاًنهالريكنتلوقسماالاخطلشعرفيوالغزارةامةالضخاوزلكالحبروتبهذا
هيكدييومادنسىولماد5فلاظهررتحجبتظلالفىمستشترفاآملابدأيومشعزهلدأفقد"،الصغر

مسبقة")\سحرية-اذجمادمؤتمر-المؤتمرهداًوكانانتكست/حتىقليلاالاتلجثلمالتيالاولىألعربيةالثووة

غاياتهميحققواكيالمنتصرونعقدءالذيالصلحبمؤتمرعندهووقففحسبواحداتحولاشهدثم،لالاملفيها

فيماعليهااتفقواقدكانواالتيالسريةالمعاهدأتمنالعقدلبىللشعرالعامالاتجاهيمثلكانوبذلك،لايتعداء

بهذهنقررالتحلياطفيبعيدانمصىانقبلولعلنا،بينهمالسريعةبالتقلباتكثيرايتأثرلمثم،القررهذامنالرابع

شهدتسنواتبعداًلشاعرقالهااخرىأبياتاالقصيدة.الثانيةالحرباثرعلىتمتالتي

والوأثيق،والمكاتباتالعهودفىالعربيةالا.،لحيبة،التجاربمنبالبثيرحلفلة-ادن-طويلة!شرةهر،

الحلموتبددالقوىفيالعمياءالثقةاضمحلالوعرفتكثيرأ-تلهـالاخفاقالتىوبخاصة-التجاربوكثرة

الشاعر:قالبة-العربيةالثورةفيالحدتثلملانها،قيهاهدوالزمنهابالتخمةالشعوومافبعث

والغلاصمالقناسكرةوفيالحربرهعفيادمهودلتلكقلدائمامستعدةنفسالتطلبومثلها،المشحوذاًلحادوتبلد

*راقمجلدفيولمسنالرالثعاليعيونفيلمحناكقد،المتلاحقةالمتجددةاًلتجاربفيجديدشر،ءلاستكشاف

التراجمأعوزتناالمنعركبرفلاالحقووهنحدثونا،.والأحداتالاشياء(،بع(دلة"معهالنفسلاتحسوتفتحا

اداهمالسلامبهاورماتسلاماالحروببهانفعتنالاتسأمكما،والايحاءوالجدةبالمفاجأةالشعورتفقدولأ

مخاصمالحديفاصبحمتىمالقون!وةفيالعثاروقيتقلفعلتلولانها،7نفسهلعيدالتاربخانترىولاالتكرأر

النواهسمالموشحاتوتلكالحباولفيالهيامذالرأينبالنظروقنعتالدأخليةللثمطاتحينعذلاستسلمتدلك

لمالصروظبياللوىببانالنفستدفعيكماخشىكدتولاللقديمظلالافيهاترىأذ،اًلمتجدداتكلالىالعابر

يأسولبنه،اليأسعمقعنلناتكثمفاًلسخربةوهذهولحتاج.التطورمعنىفيهأتلمس!ولالانفتاحنحوهاتحس

ناالدهرحكمة":تقولالتيللفلسفةالاستسلامالىدعا،ولمبعيدةأبعادذأتعميقةقلسفةالموقفهذأفهـ،الشاعر

فىالثحاعرشخصيةمفتاحواذا..."سكارىنعيشتعاعدحينلانهالصغيرللاخطلميسورةالظلسمفة.هذهتكن

الوطز!المستعمرينكتجزئة\)ةامبييا!ؤونمنموقفهيقولأصبحأل!اسفة!رزهنشو.فىالانطلاقزقطةعنقليلا

اًلخدعةعليهمجازتالذيناءالبمرالسياسيبنوغفلةالعربىالحالصلاح.نيأحمهفى

هواذا"القليلامسبالىواستنامواالوعودوغرتهمولاوتاراالكؤوسر،ليفاجمعاسكادى.نصثاؤ"المممحكمة

قوله:الشماباصطدميوماشعتههاترساطالانطلاينقطةبداًت
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تصوير،مناستطاعهماادقتبلغعميقةشفوانيةاثارةفيهمالائهماناولاانامدوملاعلناالزمانجرهاهفوة

قوله:فىوهو.وانتاناتكونانفدما"الصفر."نقطةهيوهذه

ادقمرتمدأيندووانشقوجنتهاعدىادشمستعرتالخطأاسارءننخلصوانموففنلنجددأنفنحاولملومين

الاصفرأالاقحوان"اشفتهاعدىمسفوحالاحمراًلمنبالنفوسونؤلببقوةفنبينلائميننكونانواما،القديم

بكرخيتلاءمنكلتهنودهـ-!قلاوالبيضاءوالوردةينفردولا.المجرمينءلى"التجريم"سمةونضعبعزم

ا-!"كبس")المعطارالر؟نةذروتهفيالفرصادثمرمننتاعر-اي-الشاعرمسؤوليةانكما،اليأسبهذاالشاعر

أشقرحنونيخملصدراففلىملاررأسانهاوالحقبةتلكفيالشعروكان،بعدتحددتقدتكنلم

يصصرداًشىوراًحلىصانهمنفمدالهوىاخودغدغهبىلامركابهايتغذىرومنطيقيةسفينةفىالحياةبحريمخر

"المىاول"قصيدةفياوتوأالرببينانصراعصورثمبدموعيبكيولاءرتين"وأشعاروروفائيلوماجدولينفرتر

ينتصرانغارلمةالا-القصةفياخلاقيةغايةاىدون-الاسلوبشفافيةبينألجريءالتناقضوكان،المنفلوطي

والجديد،القديميلتقينفسههذاوفي-النهايةفيالموتللدعوذالجويهيىءالذاتيةالعاطفةوكذبشوفيشعرفي

ورجعل،اللونهذاليؤثرالرومنطيقبفاسارفيفيكلاهماالادبتاريخفيإتناقضاتااكبرومن،للذاتعودةالى

ناالا،بالالاماياء5هـؤثرباكنحو!رلىلاعلاقاتحلاالوتمنأثنانالرومنطيقيةلهذهداعيينأكبريكونانالحديث

خاضعاالمثاعرلدىالقريبالمجازجعاتخاصةلعنةللقديمعناوالمذهبهذاعنذهنيهمابط!يعةبعداالناساكثر

كلمااعرالتتتجعلالتيالصورةمبالغةههىوترلك،للموت-وشكريالعقادوهما-الفرديةالذأتحقيقةاستجلاء

حسافةعاىاصبحا؟"زعم-صادقغيروول-تغزللهاركبهاجديدةبأشرعةوتقوىتشتدالسفينةواخذت

الصغجرالاخطلشعرفياللعنةهذهتغلفلتاوقد،القبرالامورمحاكمةفيبالرومنطيقيةيتنفسكلهالجو-جبران

،الاحيانبعضفىالجديدالغناءعذوبةافقدتهحتىكثيراألصغيرالاخطلولدى،الاذ!سانوالىالاحداثالىالنظرةو

تج!-السالغةالعصورشعراًءمبئشاعروكأ؟"وجعلتهمفاجئاتحولايتحوللم-الاتجاههذالمعانقةعميقاستعدأد

مصطنعةعبوديةفيهوتحسى-مفضوحةمبالغاتلديهوكان-ء،حولهاتلوناخذتالعميقةالجذوةخصلألصولكن

زهيرالبهاكعبوديةيملكالذيوالجديدألصغيرالاخطليحبهالذيالقديم

الإباملشقوتيتر،شهاروحدقيةتحملاحتمدنيالقديمصراعفيالحالماهيغيرعلى،يتفقانانتباهه

حسام-المفاءحاشا-الوهسموبمتخيلكمثلهدمق:ألمهجرومدرسةالمصريةالمدرسةلدىوالحديد

اًنطفيستإنجطفيوك!ازيتاًدسراجفييعدهـمانه،مغربطائرالشاعران:يقولجاءفقدالجديدأما

!س!ساتحينغيرمالهميتمشسلالانفاناالنلسبينانه،زمانهعبقريأنه،متفردملهمانسان

تريندوبانالصغيرالاخطلوامن...وانهانه،الهأورحمان

فداهامتالغرامفياننياحماعأتيتماذابلغوهااكانسواءالشاعرهوفيهالمركزهذاوانمركزذوالكون

عدعساهاتبوسقعساهاجمبلبسلدهاواذكرونيتجددصورةفياوانسانصورةفياوالهصورةفي

قدماهاتدوس!لمانتشتهيفعظاميلتربتيوإصحبوهالانهم،شاعروالثاعرشاعروالربيعشاعرذالله:سنوي

ويخلقونجميعا

خديفووومدمعيقلبيفولىوكفىتنظرانيعيناكا.بنينثروهذايوج!فذالرشاعرهفياللهروحالشعر

مسودهـوجههببردالليل.بدكستهطات"هجحلملفسهوفيالكونفيالنظرةبهذهالشاعرآمنواذا

......لنفسهواتخذ(الخلق"طبيعةالاالوجودفيلحترميكا-

......بصصرءالانجروالرمقناداكوا!حلا،!ةالفاروا!ةالاالىالحقبلسمالحريةمنقعفآ

......،"العاديون"الناسلقرهمماكثيرعنمقاييسهفىمترفعا

صصكثتماالىواطلبععكمتامبماانتعس!ةفيظهراتسلوك!ةفيذلكاثريظهرلمواذا

......"موضمبرعماتفيماحدثوهذا،نفسهالشعريالموضوع

رمدينسوىحيامنيتبيق.لممولاي"الاول!ا!صوتتاطذهادايذصبلأوان"الصغيرالاخطل

الجديد.ماقدمهبعضذلك-

1!ا!ر!!االتيالرأبطةهوالحبالايزمناخذانبعدوخصوصا

إءأأااء.ا12الحبميالاسسسهادصورهلهلعدملكارالعديمواما

11لختارفاخذ،احياءوغيراحياءمنالموجوداتبينتصل

الىيفضيالذيالحبمواقفمنالشعريقصصه

وويلاتللبؤسنظرتهفيالقديماتجاههاولافودع،الموت

---ح!ص!"...(ئلجوعقلرب"قصيدتهفيمىبقصةبالحرو

-----الجوعمقاومةفيا!زيمةعلىالشهوةانتصارصوروفيها

----=--=------فمياسرتالتيالاخلاقيةاًلغايةعنيبتعدبذلكفكان

--.---خ--.قصائدبةفيانهععهذا،القصيدةسياقفيبهاالتلويح

ملندرنعنا!بن! لمبينما،الحبسبيلفياًلموتقيمةمنيرقعالاخرى

قدم:اقول-الشرفسبيلفيالوتالعصةلبطلةلبح
*ماتكيفطويلةقصهفيفصور،الحبقصصته.القديم

أحصصت!أداصالسدإءا.!المحت!دهـز!عمنل!لصقصةتئاولثم،-عرامشهيدفيئهلرهفيعمراءوماتتعرفية

01111---حركومنهقصةمنهايصنعاًنيستطعفلمونعمعمر
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هـ!كلعننفيلاحجبالصباحعندالروضالىوجئ!تهذهالثانيانكروان-اذنوالجديدالقديماصطلح

كالاودسبنديفملوهمروفت-يياادروضفنادانييكسبانالجديد،وارادتقريرصورةفيالشعريةالمبالغات

اليدينمدأمياالصددالىولكنمنهوجهيفختتكما-الشاعروكان،المصالحةتلكرغمعلىاخرىجولة

)،مان!ضاادص--سفيوشاهدتعبئيفتسسحين!شتيوياالتيالرابطةهوالحبانليؤمنأحدقد-قىالجلقبلؤلت

الطعب!ةجنالتبادلهذا،القصمدة0االهكذااكعر؟لغة!ماالحبلغةلاتكونؤام،إوجوداتايخماتحممل

-ةرابطت"بكونالعاماًلحبلعنتىمكسمل"صورةىالمرأةالمعاعر،لثعرنافيلر""الفوألاررتعاردخولىبجيء،هنا

كانالتحليلبطرلقجزاتهاذاوهو-.حميعاالموحوداتالمحبوبورة2فييضعهألشاعريحسورهسىءكلانءلىلا

الاشلرافشميللؤحذكا"علىولكنه،استحالةعلىمنطوياالحبفنالمستمدةالحموريستغل4ازءلىبلفحسب

ى...:"!اوكانوصفياموصوعايفيلتحدثحينو.لملأبساته

إكالر!!هرلمعشلمحمللحمبلالمبحياًنهوالجفالانجرمحنىنو!ماودردكو:مثلافا!نانالخ..الط-يعةألى1..:،كلرأوحهاًسب(

ألثتطو-ىالمعبهذاالشاكهـرالتشىقدو،صاحبهبهينتشيوخلمتئاماطفالءالزرقسمائهتحتالبيضاءأكماته

:قالحينز،لثةكورةفيابرازهفيوتلثماًلوديعبالواديوتمر:انةإس!امنالقبلاتتته.اعد

وجنتيكفيدما.وألقسمنكحسدانفسهالوردقتل-شراعالهوىوجناح،"الر؟حينحبيب"وألنيل

شفتيك!نالانسامحدثتهالماالزهرملتوالقراشاتت!ونحينمقبولةالصورهذهوتبدو،الخ..ررمفينة

نهديكمنالعبيرمجرىعندصرعتهسكرةالروضسكرحالهاوالشاعريكونبهبفولكنالطبيعةشئونلمحيللحياةبعثما

المنتحرالخشوععنحركاتالى"العطاع"تحولفقد:-مئلا-فلسطينعنيتحدث

شسعرفيألمحرددكثيرةالصورةوهذه،الحبرمزامامحائرءبسمةعدىاوتز،دمصةمنأفدإثفدسطين

اقلشيئالايتطابقانونهفيالحبلاناحغيراالاخطلثائرهعلشبفةدهيبااًدمناىقاسننحالتعانقنا

الحبرمزعنديموتنفسهالحبحتى،آمىبسبحولاترضيلااوهامالىا!بصورتخرجهناها

.وتفشتوقدخلابةالظاهرةهذهولكن.تهزولاتطربولا

"القدرقدميهاتحتنام"،و"اقدامهاعدىمدجم!الحب".ألئقيلةالكظةدرجةالى-ونثرهشعره-المعاصرادبنافي

الحبومفهومتتمشىالتيالصورهذهةندلسئغيرالىاجملأبداعلىاخرىمرةوالجديدالقديمواصطلح

الشاعر.لدىالمرأةبيناعلاقةاتصويرفيالصغيرالاخطلحققهما

الت-يماوالالوانالحبعنالحديثنطاقليدمناماوتغنىأنلمنذ"الحبعلاقاتاحدىوهي"والطبيعة

الىفلنستطردبسببهالصغيرالاخطلءشعربهااصطبغصحراوبة"حدبقة"وكثيببا.بئالمرأةبانالجاهليالشاعر

متحللديهالحبانالاول:بالموضوعيتصلانشيئيندكرعلاقةأنعربيالشعرفي،والطبيعةالراةبينالعلاقةظ)كه

"!،ن"بالفعلمتصل،الماصيمنجزءمهوبالذكرى:فاتنةامرأةللطبيعه44جميلطبيعةفالرأةمم!متصرتبادل

يكوناوباهتاشيئاالحاصريريكونويكاد"اتذكر"و

ألحسورةتلكوالثاني.الايهماالىقحولقدبسبحهالحاصرونهرروضةبخبه"نعم"وعموالمام!دبالحجارقاهـوا

والضوعالخاشعالارتماءلحورترديدهألشاعريردد!االتىادتروبنالعودلهاحنالهوىاناشيدالعودزفتاًن

نراهـ-،وتقب!(وراوالجرح(،لمى"صورةأعني،االحرالثجروغضىادهديلهاماجأترابهسافيللهوصفقتاًو

أتعجيرامناخرضربوهى؟ا!لب"جراحمنصفرةيرخبرالحاظهاليوالحسناقدام!اعلىمذبوحالع!

؟والمداءوالالمالتضحيةأم،مألخشوععن،عنهاالتعبيربكيفيةالعلاقةووذدفصبغاجدرداوجاء

وكاناميفيات،احدىالىبالاهتداءال!غيرالإخطلوتمرد

السا!ليعابباتدكوركزتسائلجرغكلباسمكقبلنتمرة:يقولانأعجبه،اتجربةاطريقعنذللتألىاهتداؤه

شفخات-أبخثحصعلثفنهجبننهامنسدجرحأانالمنقااًيهااًهدتوالظبااًلمقلتيناليهاأهدتا!ا

دانا4.االطيبفيت!بحلمسةجرحهمنلمسالابطالالىقمالحسانالروضيعشقوقدبماالمنحتيننجينالروضىودرى

لنفمةوجدالشاعراننقولاننستطيعالحدهذاعندبلاقحوانمبسمهاوكساالوجنتسينمنهابالوردفكعا

العناص!ذهواحبوالعبارةوالطريقةالموضوعفياقي!االخي!زرانأرودالرمانرلمىمنرمانتبنصدرهافيورمى

اخركأررأذاصوىذاتطريقللشاعروالاتجاه،بهاوتقيد....

بالنسبةالمائطالجويشبهالشمرى*تجاهكاناو،ضلعنهاشعر.طفيلهطابولقدقام41فاختارلاللهوداها

تحومالصغيرالاخطللدىالتعبيريالاتجاهوكان،!سمكةثغرهافيدرةبهواهاهامحينفاصسادسسوصبا

غيرمطلبانوهذان-الصورةوجدةالعبارةطلأوة!لىالرهامنصبوةذوشجاماالغرامشاءكماميفاذا

والنغم،الطعمفيالعذوبةاكسابهاالعباوةوطلاوة-هينينجديدةقصصيةصورةفيالمعنىهذايخرجبهفاذا

،كثيرةخدععلىتقومالصورةوجدة،المطهرفيواًللمعان:اخرى.رةفكهة

ولذلك،للاتجاهتحطيمالاسسىتغييراًنيعنيكلهوهذاالنيرين-جممسنفسبحانامهاالىتثنعكوهنداتت

مقاييسالشعرمناللونهذاعلىيطبقانالناقدلايحاولقبدتينوقبدنياتانياًدسسهداًاندهافقادت

نايكفيو،اليهاويدعونبهـاينلدونالنقاداخذومباديعخصلتينشعرءمنحبانيالدجىلىانيفلاوقر

مبدأ"وحدةهومنهاواحدالىالمقامهذافيذلكمننشيرنجمتينعلمبسميوالقىضمنيبلامياخالىوما

شعرعلىالمبداهذاًطبقنااًنالويحدثماذا"؟القصيدةالمقلتببنفيمنهوكحدنيسائلادونهمنوذوب



العسكرالسلاجاشلولمايتماقدمنيتمولماورونقهالعامةبملاوتهيجذبنااللىيالشعروهو،الاخطل

ينتظرادذيحانيكناوادهرمابدننانحنانربقد!التعبير!طةومبنكراتهبصورهواحيانا،الجميل

/ترؤ-ااوادناموسيخرقاالصركبينذينكفرانولامرالشعرهذالان-9عنقدفيما-النجنىمنضرباذلكيكون

ينمحفانبدلاأثراعينبعدفتغدودناواسترحالالقلابرازمحاولتهفيلعلهبلالوحدةالىلايستند

هذهالمناجاةألى-تطمئناولا-النفقتطمئنانوبعد-التناقضمنضروبفيفيتورطاحيانايسهوالخالب

تنيةالورحابالىبنؤ)"يفاجئناالشاعرنرى،والتوسلات:قولهىكماالسياقتخاقصمنها

اـجنانا!ؤراد!ؤص،تفشلانبرىصددا"جوبيتر"ضادالمصورتلوينهافيبالغأمصورتكماكانتملونعم

وانارجهـن"لمةوعليهمنظسراشيءاهيبفبداومعصركإعبشمالوعنكاعبيمينأعنللمنىيا

الووانوانواعالهولفراىنظرامنهللارضو.رمىالنمرتدلىهنياومنالزهرتندىحيثهنافمن

اتةف-؟احوبناوفوقهاصالحينمنماللشرملعباا!رواشياءوتقييلشمالهوىفيدعا؟تالولاوالت

صخة--صاوندىو.ضدتجمرأبئعدهاغيظافرمىميالتشكيكمدىعليهيستحودألاولذلبيتفالقاريء

ال""-،رسه""يفعلماقدفعلالدىهذاوجوبيتيرمنيصيالمصوربالشاعراداثمعمرصورهماصدو

رب،ءبينيصلألذيينيالداتجوعلىدخيل-الحربلئافيمثل"والمعصرواماعبالمجن"صورةءلىخياله

السماء.وعدل"الانسانمعلنييضفيأووتنعمهلذته!ثرحك!أقمقصراكانعمران

بتحقيقالقصيدةاضطلاعارءماالتناقضضروبومنايضاذلكومن.الصورةعلىالاخروالاشياءوألثمرالزهر

مايزيدفان"المهاجر"قصيدةلحيكمامتضاربتينغايتين:سعدرثاءلبىقوله

وأطفاله،وطنهفاوقالذيجرالمهلعلىبكاءالاولنصهـفهاعلىواستلمواللقبوسعواوالمسلمونكنائسهملىالنصارىعليهصلى

:بعدهحزيناشيءغداكلحنى:ذلكاثرفىيقولثم

تصدعنأبتمذفيهولبانلاشتكىتكلملوالكنيسةجرس؟همايناينبسعدوالمعجبونابصرممأينبسعدالمؤمنون

.ئةموعصحنهافيباقةعنوتساءدتالسىفيهاوتدفتتليودون.لبرهحولوسعواعليهصلواًيناللىهيؤلاءوهل

له:وتمجيدالمهاجرباعمالاشادةواخرها؟بسعديزمنوااندونفحسبواًجبا

مطدعارقىوكل-يدارسلت-روضةصخرفكلالدفعتحتىيطالعومن:ئفسهالشعريالجوفيتناقضومنها

نجرجعمىرىاللنيامسممفيتادكاالعبقريةفتحوءنحتيقف"للجوعقل...رب"قصيدةمىميقصهبامعان

التناقضمنومنالشعربجهدحقيقتانوالغايتانتتمثلالشعريالجوهذالى.التناقضمناًللونهذاعلى

مبد!ادنالقصيدةوحدةمبدأ.واًحدئطاقلىجمعهماسردقبلاللهالىضراعةفيالقصيذةوتنجهالالوهية

أبعدبل،الشعرمناللمونهذابهتناولتانتهأذاخطر؟القصة

ضرورةأصبحالوحدةسياقعلىالخر!جاًنفاقولايضاشييحسبلاعينيكفيهوعظمامهماامونانرب!

حيوسبحالكفانكلهمالعظمالديهاذلتقدرة
-62ائصفحةعلىالتتمة-يمكرذافمن*مرامرلرلعاسالتلماشئتلورب

!ص!ههك!!ف!ه!!ه!ه!ممميك!!ه5!ه
هلم.
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سولماديانجبهلنت!حويخفقىكاهلالوح!ديم!لمهراجم!لحنوبرمليمعكى555ءهه555(!ه!!ي!هي!ه.ه ات--!ادبماكالتدلناذكر.فهلملةافرالنصاليتمذافأاًلصعير*خطلدور

ووسادىارجوحتصفيهماليإصلا!مة"ةتيهعن4وساك-اًاالصفحةعلىالمنشورتتمةس

اديورءجذىمنالبقيةللكبمفرقبمالفاحمأتمكانورآى

......إوبينالذأزلعاالصدقبينالقائملل!-راعوذلك.ضروراتهءن

وأدبم!وشىشسوادنبينالاكبهوعدواتبما-5الخددهلبررىيحولقدوحدهالذانىفالصدق،الملحةالمناسبةمتطلبلت

...ة؟ادبم!:وملهـيهامقصوصةخيجواؤلمتالثسام.تحبفالواالوقوفمنبدولاكانواذا،المناسباتفيالمشاركةدون

..00001000002بطرقةالشعرعلىالتحيلمنبدفلاكبيرةمناسباتفي

..والعجاردالهحملالمحيابننحعزطواعيهيجدانننماءلمحمنهـذهمثلفيالصغيرألاخطلجرىوقد،باخرىاو

الصغير!ه!أرطرفهحققهنالقحميدخطلارتاانكقاالفد+بهالحدلذالقحيدةحقيقةفاداالمباشرصوعالمومنالهربعلىالمواقف

فيره..لا....م".ص.ألموضوعفيمايقولهفيلا،الهربهذافيتكمنعنده

الشصرهذالص!عيرمكاحطلفيلسطلحمىأوإلشعرلسلألمعالهيمالاكثر.راثيه،الرثاءشعرفيتمامايصدقوهذا،المباسر

قدالمعاصرالشعركانواذ،شتىلاتجاهات(،م!ورا"اهـورللىنف!هألرتاءعن،المبىضوعطبيعةعنانحماز

تلتتىالمختلفةفروعهفان"اووص0"مننوعالىعمداقزيتركاذقصصهفييحتمدهاطريقةوهي،جانبية

القححىاصحاببينسيذكر.والتعادلالتسويةعلىلديهاندالينايخيلحتىذلكفيويطيلوالحكمةالتأملالى

واذا؟التيارهذافيواضرابهمطرانذكراذاالشعريهـنللاكثارالمجالهذايتسعولا،الاصليةالقصةنسي

القاريءفاننتبكةابوطورهالذيالشهوانيالحقدادبذكرحعبنا"مراثيهيراجعانالقاريءيستطيعىبل"الامثلة

الصغير:الاخطلقوليتذكرانسنطعف-كاقالطاًقىالجميلةمصيدففيماجاءذلكعلى
..:الزهاوي

لزعمىينكمالاعن!اوقمتبهاكأس!افرغتمادبة
الساق!-ينللر-هـملركوصا-عهت،-أالتيالكاسففضلةالق!بفدنونجبىيلايعب!لشمسكقوني

اكهـ-رفيفي!ألراًاءزعةءنا!حدتونتحدتواذاوالتبى!داد!ايحيىالتيالابياتمافيهااجملفان

الواقعية:الريفيةالنزعةفيقولهمثللهو-روا:الصحراويةرحلتهف!يهايصف

.........س.مريبنتبحسوىمنبمالسرىحملمابعداد

"لمصوعىترملهمس!المبلجيكممعامل!عدتلعرىيسممعودالخقللى-بالكثبالى.الكثيبوادفتالصحراءلهجفلت

..التقوبفوبهاتمنربالجنازمروتنصشت
الالننحليهاهـنولعطلتعمموماوكمالرياضدت

،.وننحوبيفيالموحاقيسراواوقديتساءلون
اًلوسنعيولىاملءوال!سبهالعدبدصدىءمحراتكم!النبباتمه"ر5!االشفعلىواك!مات

جن!بابهابصشدف!قاللبلنميكال!وعلر!ه!ابطخل!حوتلمرطببكلفيهاويفوبالصباقبل"ماتبكي

الحزنيتمزقبسمالهافعلىالقرىتلنالىعودواالغر/بالزيفيالمرجمطالقنىمنيتساءلون

ورونتحةلسرياليةاورمزيةخلراتعلىلديهعثرواوربما:يقولانالى

مثل:صوفيةشطحاتكأنهاوتعبيرأتبالغموضالمذيسبالالمرسالهالحزينالادبدمعةانا

كاسنافيؤطرةالزمناوجعلنااناانتتكنانالكئيببغدادلقلبالكئيبلبنانقلبمن

"الابجىرام"لذع:ءقطوعات!بمفلأمثليفقدف!!واستألى!بعدمنقولهانبل-بالزهاوييتصلشي?مالاثم

قصيدةالىاشلرةكانوان"الجحيماقتحمآليت"

بنابر!وعضموذيه.نقحموربمايعويالكلبضبتمااذاا!حراوقيالرحلةصورةالىعودةهوالجحيمفيالزهاوي

كلابهمنفليخجلوانبسوالمالؤوسهمسحقتناسلوالئر!وفي.الزهاويعنرالذيبشيءتنبيءولا،بغدادبلغتهالتي

بصور.الملوناًلاسلوبطبيعةعنالناستحدثواذا،الجميلالجزءجمالالوءحدةعنالخروجهذانطاقفي

الارناؤهـوكرممعروتتضمكبيرةمدرسةفيالحباختارهالذيالسياقهذانطلقوفي،ذلكفينكرانلا

النصوعمرالعيسوسليمانريشةابووعمركرمملحمالاصيلة"الدفقة"هيجديدةقلعدةتكمنالصغيرالاخطل

هذامهداستاذالىايضلسيشيرونذانهمالعطاروانورومصيبة"منندمةاولهاثكملةالاخرىالابياتتأتياًلتي

ادت-،فيألدورهذاقيمةتبيانارو،.لسعاميهالطريقهذانقدرانشئنافاذا"الدفقةهذهيحرمانالشعر

.الاخرىالادوارسائرمعبالمقارلةالايظهرفلاالمعاصرلانهاذلك،بعلاملتهاوميزناهاألدفقةزلكعنبحثناالشعر

النواحىنشقصيونحنلهارجاؤناطالواحدمطهربقى،وتخدممناالوحدةتوهمبالوانماحولهلتصبغانتستطيع

يصلالقابمهذافيلهوزصمدينا-الاكثرفي-الجماليةالفهمهذانط!اقوفي.!الداخليالتناقضعناصرعن

التىالرحبةالافاقبه،.ونعنيبأولهاالدراسةهذهاخرمعجبنسقذاشعراالصغيرللاخطلنجداننسمتطيع

فيشعرهوجودهااصبحانالىيومذاتالشاعراستشرفهااًلشاعرينتحلففيها"بردىضفاف"كقصيدتهالجمالمن

الاقانيمتلكوهي،مصدرهاعنتبتعدحينالصوتكدمواجواستطيع،والذكرياتللاشياءنظرزهفيالطفلبساطة2

بالامالشعور:-الجماعيةبالدائرةتحسلهالتي:الثلاثةنجفييحققهاناستطلعممالخيراعلىنموذجااجعلها)ن

ديبولا،بالعروبةوألهـشعوربلبنانوالشعورالانسانية:ميداًنه
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وطنه:فيافرقةالهذهتأثرااشدلعلهبل،والريففيالاصيلالاتجاه!طمفتاح!مجممعةالثلاثةهذ.انى

الاحساساحضانفيامرهاولترعرعلانهذلك،شعره

الم*تصعبثشعب!؟ل!يفمتىلمتبةا".نالفؤف(دالشعوباماالضجاربظلفي"والعربيةالفكرةظلفيو،الجماعةلام6ب

والمعشونشى-بولقلالريان4اديمفوجمواردهفبأ!ت،لهذااولفيراينماوقد.الوطنوبينبينهالنفسي

يث!ربلاهـتيفصكيفأر؟يتوغصةا)سرابفيلكصردم3اوو،هـصالوعيية6وس،الحربالىالانسانيةنطرته

الاخ!لؤ،وؤصهصوار)ةلاحريحبالعروبةوشعبىره!ذأالىيشيرالمثلثهذا-.الصوتاستمروقدالبواكيرفي

الكبيرالاخطلكانمثاطالعربيأةالدعوةشاعرالصغيربجاناًلىوقفتهفتمخضت:طويلةمدهالصادقالوس

والنيلببردىتربطهألتبوالرارطةتالعربيةالدولةشاعرقل....رب"و"الفقراء"مثلقصائدعدةعنالفقراء

-ةوالافالمجدفيإ--اركةوااحباعلىقائمةوالفراتالقحيدذهذهوفى"الجابى"و"العظيمفصر"وللجوع

والتاريخ:فقرمنيعانيهومااللبنانيالريفحاليصورالاخيرة

:بيروتفيرخاممنالظسبهيتمتعلمابالنسبة
ذممبينذاؤيماالعروبةاننعابدءماعنامصرمبلغمن

همونحنيومارزئتاننحنهمرمماعرىتفصململلضادركنانحقافولهماحقامدثنئا"دئربرب

...ى.،-نشقىكماحشقىتبروفيالناقيبان
عرديه.السامديالنمنحىوالرففاالعطفتلقىنوالثيراا!ولنوان

واثصباحا!هـلمءعربيةونجودءسهولهفولىوالشصيالفرقاذاالعملايرضىقالواالليصحفان

لا...لا..يبت!واننفنىاننالسلطاصاحبورضى
منعهلصعيراكدحطلانلبلمناسباتسعراتقتضيهاإيكونلكىخطرآرزقالهمكنامتينجعبممااللحكام

النظرةانويبدو.هنالكوحادثهناحلدثيثيرءحتىهذامصورا"اًوىماعينلبنان"قصيدةفيويقول

النبع،هذاعلى-جنتاو-تجني"المحردة"الجماليةودفالتفل

لنفس!كمثلتهانتاذاالصغيرالاخطلشعرغداحتص

القدمواصبح،موضعغيرفيالمكسورةالبلووريةكالكآشجهنمقدنعيمرهطديشقاقنعيمهافيتاذاللرئيسلل

البريقمنشيئاجوانبهابعضيفقدلموانخصائصهاإحدئويرزمهناكالجاجماويزمجربك؟وس4هناالسافيأيطو!

والتلايع.وتلطمتنوحءار؟فىوهظكقبلالهوىعلىهذاالمدورتعرى

اًلانجممذاكمناكثروسراحماشموستشعهذاوالكهرباء

عباساحسانيروتلمدينةشالتفاوتهذافحسبيستثيرهالذيوليس

---"اسه!ى-حسى-----------------!سى-حى--حى--محسى--ححه-حسه!س!حىمحسحىآ

هن

اثالماا! ا
1111ا

استعمالعنغنىلااتوالمدرسينالمدارسجميعلدىتبين،عميقتينودراسةلخبرةنتيجة
اأ

11العالماطإس
اا

والاقتطديةوالبشرية.والطبيعيةالسياليةالوجهاتمنالخمسوالقاراتإلعربيةالبلاداوضاعلدراسة
دولة.لكلمفحسلةدرالساتمع

ا

ملونةضربطة156ت!ضمصفحةسبعون

بروت-لبنكمكتبةمني!ب

العربيةالمكتباتجميعو.ص

ا

ئىا---------س!،!----حى
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.ء-ا.!:،،؟؟لىوهـع!وصد!ص-ا-.-المجم!لمىمموص؟ع-(لى !--*صء

-.!ظخحت.."؟د:أ(%ءخ-ا!ع!تص!عباىصعاا:!عرر!ا!!رلعر!اك!

ذ!.؟.-ح!!..!!طم!!ؤ؟!!

لأنمخم!ع؟.!ز--!3تجبهحيخ!خ!غفي!

مأساةعنمعبرافئطق،191،سنةالكبرىالحربباهوالبشارهكان91ا؟عامالعطمىألحربنشبتعندما

والكهرباءوالخشبالحديدمعهوأنطقأتونهافيالانسانيةالاخطل"بلقببعدفيماعرفالذيالخورياللهعبد

تسندأدواتلاتصبحانعلىونقمتهإالحرلبمنبتغيطهاوبين،عمره.نوالعمثرينالخامسةيناهز"الصغير

فىلتخطبتقفنجميعاأوجعلهاالانس!انبنيبينالسلموثووتانعالميتانحربانحدثتاذراهن-والعامالتاريخذلك

الجمادصؤتمروشهدت،وشئونشئونذلكابانفيوفامت،عربيتان

:اًدفولاذقا،واخفاونجاحاكبيرةوصغيرةواحداثاكثيرةتقلباتالايام

السللكالرحيقبكلامخاطبافيهمالفولاذواقفالحزبيىةوالتكويناتوالفلسفاتالمقاييسفيوتغيرا

منجلاومعولاوسكةسوىكنتماانصفتلوقالفيالفترةؤاكلان،بكثيردلكمناكثرهووماوالمذهبية

اًدسنبلح!رعنداتوانىولاالحرثفيالانسانأسعفةللاهـ-الحديثالتهـاريختمثلالارض-منالزاويههذه

اديط:وفيفلسطينضيايموم!لموالمشتركالجزاًكفا.حهالىالعربية

الرجليمينفدتقطعقالوقداهتزاًدخشبهذاعندبعدالعربيالعالماصابتاًلتىوالثوراتالعنيفةالهزات

الجد-لضفالىعندغصنابهكنتالذكياليومحبذامنبالادب.ناريخهافيالتطورمراحلقمثلكما،دلك

معى،!فيمغزلاالاكنتلماالمرءانصفنيلواًناالىشاملةرو.ضطيقيةثورةالىالقديمالتعبيرعلىثورة

مدلاوتعبمناًثتكيول!فمسوهالصوفانسحثورةالىالادبفنونفيولموالادبيةالمذهبيةفيتمرع

:الكهربءبينالتضامندعوةمواجهةننهعاوالمجتمعالشعرعلى

بلمجتليانوارهالمعتوقدقالت،الكهزباهذاعئدلسناولكناالجنى.وفيرةضحمةتجربة-والمختبمالشعر

الامثلالنظامروحوانابيلعركمالانسانقوتل،لانهالاتنعكسبهاالتنويهمحضالىالاالمقامهذأفيبحاجة

.يشتملدم*ثامدسوىاًنهالريكنتلوقسماالاخطلشعرفيوالغزارةامةالضخاوزلكالحبروتبهذا
هيكدييومادنسىولماد5فلاظهررتحجبتظلالفىمستشترفاآملابدأيومشعزهلدأفقد"،الصغر

مسبقة")\سحرية-اذجمادمؤتمر-المؤتمرهداًوكانانتكست/حتىقليلاالاتلجثلمالتيالاولىألعربيةالثووة

غاياتهميحققواكيالمنتصرونعقدءالذيالصلحبمؤتمرعندهووقففحسبواحداتحولاشهدثم،لالاملفيها

فيماعليهااتفقواقدكانواالتيالسريةالمعاهدأتمنالعقدلبىللشعرالعامالاتجاهيمثلكانوبذلك،لايتعداء

بهذهنقررالتحلياطفيبعيدانمصىانقبلولعلنا،بينهمالسريعةبالتقلباتكثيرايتأثرلمثم،القررهذامنالرابع

شهدتسنواتبعداًلشاعرقالهااخرىأبياتاالقصيدة.الثانيةالحرباثرعلىتمتالتي

والوأثيق،والمكاتباتالعهودفىالعربيةالا.،لحيبة،التجاربمنبالبثيرحلفلة-ادن-طويلة!شرةهر،

الحلموتبددالقوىفيالعمياءالثقةاضمحلالوعرفتكثيرأ-تلهـالاخفاقالتىوبخاصة-التجاربوكثرة

الشاعر:قالبة-العربيةالثورةفيالحدتثلملانها،قيهاهدوالزمنهابالتخمةالشعوومافبعث

والغلاصمالقناسكرةوفيالحربرهعفيادمهودلتلكقلدائمامستعدةنفسالتطلبومثلها،المشحوذاًلحادوتبلد

*راقمجلدفيولمسنالرالثعاليعيونفيلمحناكقد،المتلاحقةالمتجددةاًلتجاربفيجديدشر،ءلاستكشاف

التراجمأعوزتناالمنعركبرفلاالحقووهنحدثونا،.والأحداتالاشياء(،بع(دلة"معهالنفسلاتحسوتفتحا

اداهمالسلامبهاورماتسلاماالحروببهانفعتنالاتسأمكما،والايحاءوالجدةبالمفاجأةالشعورتفقدولأ

مخاصمالحديفاصبحمتىمالقون!وةفيالعثاروقيتقلفعلتلولانها،7نفسهلعيدالتاربخانترىولاالتكرأر

النواهسمالموشحاتوتلكالحباولفيالهيامذالرأينبالنظروقنعتالدأخليةللثمطاتحينعذلاستسلمتدلك

لمالصروظبياللوىببانالنفستدفعيكماخشىكدتولاللقديمظلالافيهاترىأذ،اًلمتجدداتكلالىالعابر

يأسولبنه،اليأسعمقعنلناتكثمفاًلسخربةوهذهولحتاج.التطورمعنىفيهأتلمس!ولالانفتاحنحوهاتحس

ناالدهرحكمة":تقولالتيللفلسفةالاستسلامالىدعا،ولمبعيدةأبعادذأتعميقةقلسفةالموقفهذأفهـ،الشاعر

فىالثحاعرشخصيةمفتاحواذا..."سكارىنعيشتعاعدحينلانهالصغيرللاخطلميسورةالظلسمفة.هذهتكن

الوطز!المستعمرينكتجزئة\)ةامبييا!ؤونمنموقفهيقولأصبحأل!اسفة!رزهنشو.فىالانطلاقزقطةعنقليلا

اًلخدعةعليهمجازتالذيناءالبمرالسياسيبنوغفلةالعربىالحالصلاح.نيأحمهفى

هواذا"القليلامسبالىواستنامواالوعودوغرتهمولاوتاراالكؤوسر،ليفاجمعاسكادى.نصثاؤ"المممحكمة

قوله:الشماباصطدميوماشعتههاترساطالانطلاينقطةبداًت
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تصوير،مناستطاعهماادقتبلغعميقةشفوانيةاثارةفيهمالائهماناولاانامدوملاعلناالزمانجرهاهفوة

قوله:فىوهو.وانتاناتكونانفدما"الصفر."نقطةهيوهذه

ادقمرتمدأيندووانشقوجنتهاعدىادشمستعرتالخطأاسارءننخلصوانموففنلنجددأنفنحاولملومين

الاصفرأالاقحوان"اشفتهاعدىمسفوحالاحمراًلمنبالنفوسونؤلببقوةفنبينلائميننكونانواما،القديم

بكرخيتلاءمنكلتهنودهـ-!قلاوالبيضاءوالوردةينفردولا.المجرمينءلى"التجريم"سمةونضعبعزم

ا-!"كبس")المعطارالر؟نةذروتهفيالفرصادثمرمننتاعر-اي-الشاعرمسؤوليةانكما،اليأسبهذاالشاعر

أشقرحنونيخملصدراففلىملاررأسانهاوالحقبةتلكفيالشعروكان،بعدتحددتقدتكنلم

يصصرداًشىوراًحلىصانهمنفمدالهوىاخودغدغهبىلامركابهايتغذىرومنطيقيةسفينةفىالحياةبحريمخر

"المىاول"قصيدةفياوتوأالرببينانصراعصورثمبدموعيبكيولاءرتين"وأشعاروروفائيلوماجدولينفرتر

ينتصرانغارلمةالا-القصةفياخلاقيةغايةاىدون-الاسلوبشفافيةبينألجريءالتناقضوكان،المنفلوطي

والجديد،القديميلتقينفسههذاوفي-النهايةفيالموتللدعوذالجويهيىءالذاتيةالعاطفةوكذبشوفيشعرفي

ورجعل،اللونهذاليؤثرالرومنطيقبفاسارفيفيكلاهماالادبتاريخفيإتناقضاتااكبرومن،للذاتعودةالى

ناالا،بالالاماياء5هـؤثرباكنحو!رلىلاعلاقاتحلاالوتمنأثنانالرومنطيقيةلهذهداعيينأكبريكونانالحديث

خاضعاالمثاعرلدىالقريبالمجازجعاتخاصةلعنةللقديمعناوالمذهبهذاعنذهنيهمابط!يعةبعداالناساكثر

كلمااعرالتتتجعلالتيالصورةمبالغةههىوترلك،للموت-وشكريالعقادوهما-الفرديةالذأتحقيقةاستجلاء

حسافةعاىاصبحا؟"زعم-صادقغيروول-تغزللهاركبهاجديدةبأشرعةوتقوىتشتدالسفينةواخذت

الصغجرالاخطلشعرفياللعنةهذهتغلفلتاوقد،القبرالامورمحاكمةفيبالرومنطيقيةيتنفسكلهالجو-جبران

،الاحيانبعضفىالجديدالغناءعذوبةافقدتهحتىكثيراألصغيرالاخطلولدى،الاذ!سانوالىالاحداثالىالنظرةو

تج!-السالغةالعصورشعراًءمبئشاعروكأ؟"وجعلتهمفاجئاتحولايتحوللم-الاتجاههذالمعانقةعميقاستعدأد

مصطنعةعبوديةفيهوتحسى-مفضوحةمبالغاتلديهوكان-ء،حولهاتلوناخذتالعميقةالجذوةخصلألصولكن

زهيرالبهاكعبوديةيملكالذيوالجديدألصغيرالاخطليحبهالذيالقديم

الإباملشقوتيتر،شهاروحدقيةتحملاحتمدنيالقديمصراعفيالحالماهيغيرعلى،يتفقانانتباهه

حسام-المفاءحاشا-الوهسموبمتخيلكمثلهدمق:ألمهجرومدرسةالمصريةالمدرسةلدىوالحديد

اًنطفيستإنجطفيوك!ازيتاًدسراجفييعدهـمانه،مغربطائرالشاعران:يقولجاءفقدالجديدأما

!س!ساتحينغيرمالهميتمشسلالانفاناالنلسبينانه،زمانهعبقريأنه،متفردملهمانسان

تريندوبانالصغيرالاخطلوامن...وانهانه،الهأورحمان

فداهامتالغرامفياننياحماعأتيتماذابلغوهااكانسواءالشاعرهوفيهالمركزهذاوانمركزذوالكون

عدعساهاتبوسقعساهاجمبلبسلدهاواذكرونيتجددصورةفياوانسانصورةفياوالهصورةفي

قدماهاتدوس!لمانتشتهيفعظاميلتربتيوإصحبوهالانهم،شاعروالثاعرشاعروالربيعشاعرذالله:سنوي

ويخلقونجميعا

خديفووومدمعيقلبيفولىوكفىتنظرانيعيناكا.بنينثروهذايوج!فذالرشاعرهفياللهروحالشعر

مسودهـوجههببردالليل.بدكستهطات"هجحلملفسهوفيالكونفيالنظرةبهذهالشاعرآمنواذا

......لنفسهواتخذ(الخلق"طبيعةالاالوجودفيلحترميكا-

......بصصرءالانجروالرمقناداكوا!حلا،!ةالفاروا!ةالاالىالحقبلسمالحريةمنقعفآ

......،"العاديون"الناسلقرهمماكثيرعنمقاييسهفىمترفعا

صصكثتماالىواطلبععكمتامبماانتعس!ةفيظهراتسلوك!ةفيذلكاثريظهرلمواذا

......"موضمبرعماتفيماحدثوهذا،نفسهالشعريالموضوع

رمدينسوىحيامنيتبيق.لممولاي"الاول!ا!صوتتاطذهادايذصبلأوان"الصغيرالاخطل

الجديد.ماقدمهبعضذلك-

1!ا!ر!!االتيالرأبطةهوالحبالايزمناخذانبعدوخصوصا

إءأأااء.ا12الحبميالاسسسهادصورهلهلعدملكارالعديمواما

11لختارفاخذ،احياءوغيراحياءمنالموجوداتبينتصل

الىيفضيالذيالحبمواقفمنالشعريقصصه

وويلاتللبؤسنظرتهفيالقديماتجاههاولافودع،الموت

---ح!ص!"...(ئلجوعقلرب"قصيدتهفيمىبقصةبالحرو

-----الجوعمقاومةفيا!زيمةعلىالشهوةانتصارصوروفيها

----=--=------فمياسرتالتيالاخلاقيةاًلغايةعنيبتعدبذلكفكان

--.---خ--.قصائدبةفيانهععهذا،القصيدةسياقفيبهاالتلويح

ملندرنعنا!بن! لمبينما،الحبسبيلفياًلموتقيمةمنيرقعالاخرى

قدم:اقول-الشرفسبيلفيالوتالعصةلبطلةلبح
*ماتكيفطويلةقصهفيفصور،الحبقصصته.القديم

أحصصت!أداصالسدإءا.!المحت!دهـز!عمنل!لصقصةتئاولثم،-عرامشهيدفيئهلرهفيعمراءوماتتعرفية

01111---حركومنهقصةمنهايصنعاًنيستطعفلمونعمعمر

9



هـ!كلعننفيلاحجبالصباحعندالروضالىوجئ!تهذهالثانيانكروان-اذنوالجديدالقديماصطلح

كالاودسبنديفملوهمروفت-يياادروضفنادانييكسبانالجديد،وارادتقريرصورةفيالشعريةالمبالغات

اليدينمدأمياالصددالىولكنمنهوجهيفختتكما-الشاعروكان،المصالحةتلكرغمعلىاخرىجولة

)،مان!ضاادص--سفيوشاهدتعبئيفتسسحين!شتيوياالتيالرابطةهوالحبانليؤمنأحدقد-قىالجلقبلؤلت

الطعب!ةجنالتبادلهذا،القصمدة0االهكذااكعر؟لغة!ماالحبلغةلاتكونؤام،إوجوداتايخماتحممل

-ةرابطت"بكونالعاماًلحبلعنتىمكسمل"صورةىالمرأةالمعاعر،لثعرنافيلر""الفوألاررتعاردخولىبجيء،هنا

كانالتحليلبطرلقجزاتهاذاوهو-.حميعاالموحوداتالمحبوبورة2فييضعهألشاعريحسورهسىءكلانءلىلا

الاشلرافشميللؤحذكا"علىولكنه،استحالةعلىمنطوياالحبفنالمستمدةالحموريستغل4ازءلىبلفحسب

ى...:"!اوكانوصفياموصوعايفيلتحدثحينو.لملأبساته

إكالر!!هرلمعشلمحمللحمبلالمبحياًنهوالجفالانجرمحنىنو!ماودردكو:مثلافا!نانالخ..الط-يعةألى1..:،كلرأوحهاًسب(

ألثتطو-ىالمعبهذاالشاكهـرالتشىقدو،صاحبهبهينتشيوخلمتئاماطفالءالزرقسمائهتحتالبيضاءأكماته

:قالحينز،لثةكورةفيابرازهفيوتلثماًلوديعبالواديوتمر:انةإس!امنالقبلاتتته.اعد

وجنتيكفيدما.وألقسمنكحسدانفسهالوردقتل-شراعالهوىوجناح،"الر؟حينحبيب"وألنيل

شفتيك!نالانسامحدثتهالماالزهرملتوالقراشاتت!ونحينمقبولةالصورهذهوتبدو،الخ..ررمفينة

نهديكمنالعبيرمجرىعندصرعتهسكرةالروضسكرحالهاوالشاعريكونبهبفولكنالطبيعةشئونلمحيللحياةبعثما

المنتحرالخشوععنحركاتالى"العطاع"تحولفقد:-مئلا-فلسطينعنيتحدث

شسعرفيألمحرددكثيرةالصورةوهذه،الحبرمزامامحائرءبسمةعدىاوتز،دمصةمنأفدإثفدسطين

اقلشيئالايتطابقانونهفيالحبلاناحغيراالاخطلثائرهعلشبفةدهيبااًدمناىقاسننحالتعانقنا

الحبرمزعنديموتنفسهالحبحتى،آمىبسبحولاترضيلااوهامالىا!بصورتخرجهناها

.وتفشتوقدخلابةالظاهرةهذهولكن.تهزولاتطربولا

"القدرقدميهاتحتنام"،و"اقدامهاعدىمدجم!الحب".ألئقيلةالكظةدرجةالى-ونثرهشعره-المعاصرادبنافي

الحبومفهومتتمشىالتيالصورهذهةندلسئغيرالىاجملأبداعلىاخرىمرةوالجديدالقديمواصطلح

الشاعر.لدىالمرأةبيناعلاقةاتصويرفيالصغيرالاخطلحققهما

الت-يماوالالوانالحبعنالحديثنطاقليدمناماوتغنىأنلمنذ"الحبعلاقاتاحدىوهي"والطبيعة

الىفلنستطردبسببهالصغيرالاخطلءشعربهااصطبغصحراوبة"حدبقة"وكثيببا.بئالمرأةبانالجاهليالشاعر

متحللديهالحبانالاول:بالموضوعيتصلانشيئيندكرعلاقةأنعربيالشعرفي،والطبيعةالراةبينالعلاقةظ)كه

"!،ن"بالفعلمتصل،الماصيمنجزءمهوبالذكرى:فاتنةامرأةللطبيعه44جميلطبيعةفالرأةمم!متصرتبادل

يكوناوباهتاشيئاالحاصريريكونويكاد"اتذكر"و

ألحسورةتلكوالثاني.الايهماالىقحولقدبسبحهالحاصرونهرروضةبخبه"نعم"وعموالمام!دبالحجارقاهـوا

والضوعالخاشعالارتماءلحورترديدهألشاعريردد!االتىادتروبنالعودلهاحنالهوىاناشيدالعودزفتاًن

نراهـ-،وتقب!(وراوالجرح(،لمى"صورةأعني،االحرالثجروغضىادهديلهاماجأترابهسافيللهوصفقتاًو

أتعجيرامناخرضربوهى؟ا!لب"جراحمنصفرةيرخبرالحاظهاليوالحسناقدام!اعلىمذبوحالع!

؟والمداءوالالمالتضحيةأم،مألخشوععن،عنهاالتعبيربكيفيةالعلاقةووذدفصبغاجدرداوجاء

وكاناميفيات،احدىالىبالاهتداءال!غيرالإخطلوتمرد

السا!ليعابباتدكوركزتسائلجرغكلباسمكقبلنتمرة:يقولانأعجبه،اتجربةاطريقعنذللتألىاهتداؤه

شفخات-أبخثحصعلثفنهجبننهامنسدجرحأانالمنقااًيهااًهدتوالظبااًلمقلتيناليهاأهدتا!ا

دانا4.االطيبفيت!بحلمسةجرحهمنلمسالابطالالىقمالحسانالروضيعشقوقدبماالمنحتيننجينالروضىودرى

لنفمةوجدالشاعراننقولاننستطيعالحدهذاعندبلاقحوانمبسمهاوكساالوجنتسينمنهابالوردفكعا

العناص!ذهواحبوالعبارةوالطريقةالموضوعفياقي!االخي!زرانأرودالرمانرلمىمنرمانتبنصدرهافيورمى

اخركأررأذاصوىذاتطريقللشاعروالاتجاه،بهاوتقيد....

بالنسبةالمائطالجويشبهالشمرى*تجاهكاناو،ضلعنهاشعر.طفيلهطابولقدقام41فاختارلاللهوداها

تحومالصغيرالاخطللدىالتعبيريالاتجاهوكان،!سمكةثغرهافيدرةبهواهاهامحينفاصسادسسوصبا

غيرمطلبانوهذان-الصورةوجدةالعبارةطلأوة!لىالرهامنصبوةذوشجاماالغرامشاءكماميفاذا

والنغم،الطعمفيالعذوبةاكسابهاالعباوةوطلاوة-هينينجديدةقصصيةصورةفيالمعنىهذايخرجبهفاذا

،كثيرةخدععلىتقومالصورةوجدة،المطهرفيواًللمعان:اخرى.رةفكهة

ولذلك،للاتجاهتحطيمالاسسىتغييراًنيعنيكلهوهذاالنيرين-جممسنفسبحانامهاالىتثنعكوهنداتت

مقاييسالشعرمناللونهذاعلىيطبقانالناقدلايحاولقبدتينوقبدنياتانياًدسسهداًاندهافقادت

نايكفيو،اليهاويدعونبهـاينلدونالنقاداخذومباديعخصلتينشعرءمنحبانيالدجىلىانيفلاوقر

مبدأ"وحدةهومنهاواحدالىالمقامهذافيذلكمننشيرنجمتينعلمبسميوالقىضمنيبلامياخالىوما

شعرعلىالمبداهذاًطبقنااًنالويحدثماذا"؟القصيدةالمقلتببنفيمنهوكحدنيسائلادونهمنوذوب



العسكرالسلاجاشلولمايتماقدمنيتمولماورونقهالعامةبملاوتهيجذبنااللىيالشعروهو،الاخطل

ينتظرادذيحانيكناوادهرمابدننانحنانربقد!التعبير!طةومبنكراتهبصورهواحيانا،الجميل

/ترؤ-ااوادناموسيخرقاالصركبينذينكفرانولامرالشعرهذالان-9عنقدفيما-النجنىمنضرباذلكيكون

ينمحفانبدلاأثراعينبعدفتغدودناواسترحالالقلابرازمحاولتهفيلعلهبلالوحدةالىلايستند

هذهالمناجاةألى-تطمئناولا-النفقتطمئنانوبعد-التناقضمنضروبفيفيتورطاحيانايسهوالخالب

تنيةالورحابالىبنؤ)"يفاجئناالشاعرنرى،والتوسلات:قولهىكماالسياقتخاقصمنها

اـجنانا!ؤراد!ؤص،تفشلانبرىصددا"جوبيتر"ضادالمصورتلوينهافيبالغأمصورتكماكانتملونعم

وانارجهـن"لمةوعليهمنظسراشيءاهيبفبداومعصركإعبشمالوعنكاعبيمينأعنللمنىيا

الووانوانواعالهولفراىنظرامنهللارضو.رمىالنمرتدلىهنياومنالزهرتندىحيثهنافمن

اتةف-؟احوبناوفوقهاصالحينمنماللشرملعباا!رواشياءوتقييلشمالهوىفيدعا؟تالولاوالت

صخة--صاوندىو.ضدتجمرأبئعدهاغيظافرمىميالتشكيكمدىعليهيستحودألاولذلبيتفالقاريء

ال""-،رسه""يفعلماقدفعلالدىهذاوجوبيتيرمنيصيالمصوربالشاعراداثمعمرصورهماصدو

رب،ءبينيصلألذيينيالداتجوعلىدخيل-الحربلئافيمثل"والمعصرواماعبالمجن"صورةءلىخياله

السماء.وعدل"الانسانمعلنييضفيأووتنعمهلذته!ثرحك!أقمقصراكانعمران

بتحقيقالقصيدةاضطلاعارءماالتناقضضروبومنايضاذلكومن.الصورةعلىالاخروالاشياءوألثمرالزهر

مايزيدفان"المهاجر"قصيدةلحيكمامتضاربتينغايتين:سعدرثاءلبىقوله

وأطفاله،وطنهفاوقالذيجرالمهلعلىبكاءالاولنصهـفهاعلىواستلمواللقبوسعواوالمسلمونكنائسهملىالنصارىعليهصلى

:بعدهحزيناشيءغداكلحنى:ذلكاثرفىيقولثم

تصدعنأبتمذفيهولبانلاشتكىتكلملوالكنيسةجرس؟همايناينبسعدوالمعجبونابصرممأينبسعدالمؤمنون

.ئةموعصحنهافيباقةعنوتساءدتالسىفيهاوتدفتتليودون.لبرهحولوسعواعليهصلواًيناللىهيؤلاءوهل

له:وتمجيدالمهاجرباعمالاشادةواخرها؟بسعديزمنوااندونفحسبواًجبا

مطدعارقىوكل-يدارسلت-روضةصخرفكلالدفعتحتىيطالعومن:ئفسهالشعريالجوفيتناقضومنها

نجرجعمىرىاللنيامسممفيتادكاالعبقريةفتحوءنحتيقف"للجوعقل...رب"قصيدةمىميقصهبامعان

التناقضمنومنالشعربجهدحقيقتانوالغايتانتتمثلالشعريالجوهذالى.التناقضمناًللونهذاعلى

مبد!ادنالقصيدةوحدةمبدأ.واًحدئطاقلىجمعهماسردقبلاللهالىضراعةفيالقصيذةوتنجهالالوهية

أبعدبل،الشعرمناللمونهذابهتناولتانتهأذاخطر؟القصة

ضرورةأصبحالوحدةسياقعلىالخر!جاًنفاقولايضاشييحسبلاعينيكفيهوعظمامهماامونانرب!

حيوسبحالكفانكلهمالعظمالديهاذلتقدرة
-62ائصفحةعلىالتتمة-يمكرذافمن*مرامرلرلعاسالتلماشئتلورب

!ص!ههك!!ف!ه!!ه!ه!ممميك!!ه5!ه
هلم.

!ظط!سلمكهصعلى،ا
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كرلميزجم!لمممغبءءجمئسنو

مأ م،?
!خلر!لمحرحمىوحيا!رءعع!

جم!لمك!ص!3،انحرم!عغ4

سص

نجفم!ى61*لأ.لبر،ص

،لافلىءأ.لمحضأ-

الصغيرالاضطخطمننموذج
ل!هـممم!ليص!يليكي



سولماديانجبهلنت!حويخفقىكاهلالوح!ديم!لمهراجم!لحنوبرمليمعكى555ءهه555(!ه!!ي!هي!ه.ه ات--!ادبماكالتدلناذكر.فهلملةافرالنصاليتمذافأاًلصعير*خطلدور

ووسادىارجوحتصفيهماليإصلا!مة"ةتيهعن4وساك-اًاالصفحةعلىالمنشورتتمةس

اديورءجذىمنالبقيةللكبمفرقبمالفاحمأتمكانورآى

......إوبينالذأزلعاالصدقبينالقائملل!-راعوذلك.ضروراتهءن

وأدبم!وشىشسوادنبينالاكبهوعدواتبما-5الخددهلبررىيحولقدوحدهالذانىفالصدق،الملحةالمناسبةمتطلبلت

...ة؟ادبم!:وملهـيهامقصوصةخيجواؤلمتالثسام.تحبفالواالوقوفمنبدولاكانواذا،المناسباتفيالمشاركةدون

..00001000002بطرقةالشعرعلىالتحيلمنبدفلاكبيرةمناسباتفي

..والعجاردالهحملالمحيابننحعزطواعيهيجدانننماءلمحمنهـذهمثلفيالصغيرألاخطلجرىوقد،باخرىاو

الصغير!ه!أرطرفهحققهنالقحميدخطلارتاانكقاالفد+بهالحدلذالقحيدةحقيقةفاداالمباشرصوعالمومنالهربعلىالمواقف

فيره..لا....م".ص.ألموضوعفيمايقولهفيلا،الهربهذافيتكمنعنده

الشصرهذالص!عيرمكاحطلفيلسطلحمىأوإلشعرلسلألمعالهيمالاكثر.راثيه،الرثاءشعرفيتمامايصدقوهذا،المباسر

قدالمعاصرالشعركانواذ،شتىلاتجاهات(،م!ورا"اهـورللىنف!هألرتاءعن،المبىضوعطبيعةعنانحماز

تلتتىالمختلفةفروعهفان"اووص0"مننوعالىعمداقزيتركاذقصصهفييحتمدهاطريقةوهي،جانبية

القححىاصحاببينسيذكر.والتعادلالتسويةعلىلديهاندالينايخيلحتىذلكفيويطيلوالحكمةالتأملالى

واذا؟التيارهذافيواضرابهمطرانذكراذاالشعريهـنللاكثارالمجالهذايتسعولا،الاصليةالقصةنسي

القاريءفاننتبكةابوطورهالذيالشهوانيالحقدادبذكرحعبنا"مراثيهيراجعانالقاريءيستطيعىبل"الامثلة

الصغير:الاخطلقوليتذكرانسنطعف-كاقالطاًقىالجميلةمصيدففيماجاءذلكعلى
..:الزهاوي

لزعمىينكمالاعن!اوقمتبهاكأس!افرغتمادبة
الساق!-ينللر-هـملركوصا-عهت،-أالتيالكاسففضلةالق!بفدنونجبىيلايعب!لشمسكقوني

اكهـ-رفيفي!ألراًاءزعةءنا!حدتونتحدتواذاوالتبى!داد!ايحيىالتيالابياتمافيهااجملفان

الواقعية:الريفيةالنزعةفيقولهمثللهو-روا:الصحراويةرحلتهف!يهايصف

.........س.مريبنتبحسوىمنبمالسرىحملمابعداد

"لمصوعىترملهمس!المبلجيكممعامل!عدتلعرىيسممعودالخقللى-بالكثبالى.الكثيبوادفتالصحراءلهجفلت

..التقوبفوبهاتمنربالجنازمروتنصشت
الالننحليهاهـنولعطلتعمموماوكمالرياضدت

،.وننحوبيفيالموحاقيسراواوقديتساءلون
اًلوسنعيولىاملءوال!سبهالعدبدصدىءمحراتكم!النبباتمه"ر5!االشفعلىواك!مات

جن!بابهابصشدف!قاللبلنميكال!وعلر!ه!ابطخل!حوتلمرطببكلفيهاويفوبالصباقبل"ماتبكي

الحزنيتمزقبسمالهافعلىالقرىتلنالىعودواالغر/بالزيفيالمرجمطالقنىمنيتساءلون

ورونتحةلسرياليةاورمزيةخلراتعلىلديهعثرواوربما:يقولانالى

مثل:صوفيةشطحاتكأنهاوتعبيرأتبالغموضالمذيسبالالمرسالهالحزينالادبدمعةانا

كاسنافيؤطرةالزمناوجعلنااناانتتكنانالكئيببغدادلقلبالكئيبلبنانقلبمن

"الابجىرام"لذع:ءقطوعات!بمفلأمثليفقدف!!واستألى!بعدمنقولهانبل-بالزهاوييتصلشي?مالاثم

قصيدةالىاشلرةكانوان"الجحيماقتحمآليت"

بنابر!وعضموذيه.نقحموربمايعويالكلبضبتمااذاا!حراوقيالرحلةصورةالىعودةهوالجحيمفيالزهاوي

كلابهمنفليخجلوانبسوالمالؤوسهمسحقتناسلوالئر!وفي.الزهاويعنرالذيبشيءتنبيءولا،بغدادبلغتهالتي

بصور.الملوناًلاسلوبطبيعةعنالناستحدثواذا،الجميلالجزءجمالالوءحدةعنالخروجهذانطاقفي

الارناؤهـوكرممعروتتضمكبيرةمدرسةفيالحباختارهالذيالسياقهذانطلقوفي،ذلكفينكرانلا

النصوعمرالعيسوسليمانريشةابووعمركرمملحمالاصيلة"الدفقة"هيجديدةقلعدةتكمنالصغيرالاخطل

هذامهداستاذالىايضلسيشيرونذانهمالعطاروانورومصيبة"منندمةاولهاثكملةالاخرىالابياتتأتياًلتي

ادت-،فيألدورهذاقيمةتبيانارو،.لسعاميهالطريقهذانقدرانشئنافاذا"الدفقةهذهيحرمانالشعر

.الاخرىالادوارسائرمعبالمقارلةالايظهرفلاالمعاصرلانهاذلك،بعلاملتهاوميزناهاألدفقةزلكعنبحثناالشعر

النواحىنشقصيونحنلهارجاؤناطالواحدمطهربقى،وتخدممناالوحدةتوهمبالوانماحولهلتصبغانتستطيع

يصلالقابمهذافيلهوزصمدينا-الاكثرفي-الجماليةالفهمهذانط!اقوفي.!الداخليالتناقضعناصرعن

التىالرحبةالافاقبه،.ونعنيبأولهاالدراسةهذهاخرمعجبنسقذاشعراالصغيرللاخطلنجداننسمتطيع

فيشعرهوجودهااصبحانالىيومذاتالشاعراستشرفهااًلشاعرينتحلففيها"بردىضفاف"كقصيدتهالجمالمن

الاقانيمتلكوهي،مصدرهاعنتبتعدحينالصوتكدمواجواستطيع،والذكرياتللاشياءنظرزهفيالطفلبساطة2

بالامالشعور:-الجماعيةبالدائرةتحسلهالتي:الثلاثةنجفييحققهاناستطلعممالخيراعلىنموذجااجعلها)ن

ديبولا،بالعروبةوألهـشعوربلبنانوالشعورالانسانية:ميداًنه
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وطنه:فيافرقةالهذهتأثرااشدلعلهبل،والريففيالاصيلالاتجاه!طمفتاح!مجممعةالثلاثةهذ.انى

الاحساساحضانفيامرهاولترعرعلانهذلك،شعره

الم*تصعبثشعب!؟ل!يفمتىلمتبةا".نالفؤف(دالشعوباماالضجاربظلفي"والعربيةالفكرةظلفيو،الجماعةلام6ب

والمعشونشى-بولقلالريان4اديمفوجمواردهفبأ!ت،لهذااولفيراينماوقد.الوطنوبينبينهالنفسي

يث!ربلاهـتيفصكيفأر؟يتوغصةا)سرابفيلكصردم3اوو،هـصالوعيية6وس،الحربالىالانسانيةنطرته

الاخ!لؤ،وؤصهصوار)ةلاحريحبالعروبةوشعبىره!ذأالىيشيرالمثلثهذا-.الصوتاستمروقدالبواكيرفي

الكبيرالاخطلكانمثاطالعربيأةالدعوةشاعرالصغيربجاناًلىوقفتهفتمخضت:طويلةمدهالصادقالوس

والنيلببردىتربطهألتبوالرارطةتالعربيةالدولةشاعرقل....رب"و"الفقراء"مثلقصائدعدةعنالفقراء

-ةوالافالمجدفيإ--اركةوااحباعلىقائمةوالفراتالقحيدذهذهوفى"الجابى"و"العظيمفصر"وللجوع

والتاريخ:فقرمنيعانيهومااللبنانيالريفحاليصورالاخيرة

:بيروتفيرخاممنالظسبهيتمتعلمابالنسبة
ذممبينذاؤيماالعروبةاننعابدءماعنامصرمبلغمن

همونحنيومارزئتاننحنهمرمماعرىتفصململلضادركنانحقافولهماحقامدثنئا"دئربرب

...ى.،-نشقىكماحشقىتبروفيالناقيبان
عرديه.السامديالنمنحىوالرففاالعطفتلقىنوالثيراا!ولنوان

واثصباحا!هـلمءعربيةونجودءسهولهفولىوالشصيالفرقاذاالعملايرضىقالواالليصحفان

لا...لا..يبت!واننفنىاننالسلطاصاحبورضى
منعهلصعيراكدحطلانلبلمناسباتسعراتقتضيهاإيكونلكىخطرآرزقالهمكنامتينجعبممااللحكام

النظرةانويبدو.هنالكوحادثهناحلدثيثيرءحتىهذامصورا"اًوىماعينلبنان"قصيدةفيويقول

النبع،هذاعلى-جنتاو-تجني"المحردة"الجماليةودفالتفل

لنفس!كمثلتهانتاذاالصغيرالاخطلشعرغداحتص

القدمواصبح،موضعغيرفيالمكسورةالبلووريةكالكآشجهنمقدنعيمرهطديشقاقنعيمهافيتاذاللرئيسلل

البريقمنشيئاجوانبهابعضيفقدلموانخصائصهاإحدئويرزمهناكالجاجماويزمجربك؟وس4هناالسافيأيطو!

والتلايع.وتلطمتنوحءار؟فىوهظكقبلالهوىعلىهذاالمدورتعرى

اًلانجممذاكمناكثروسراحماشموستشعهذاوالكهرباء

عباساحسانيروتلمدينةشالتفاوتهذافحسبيستثيرهالذيوليس

---"اسه!ى-حسى-----------------!سى-حى--حى--محسى--ححه-حسه!س!حىمحسحىآ

هن

اثالماا! ا
1111ا

استعمالعنغنىلااتوالمدرسينالمدارسجميعلدىتبين،عميقتينودراسةلخبرةنتيجة
اأ

11العالماطإس
اا

والاقتطديةوالبشرية.والطبيعيةالسياليةالوجهاتمنالخمسوالقاراتإلعربيةالبلاداوضاعلدراسة
دولة.لكلمفحسلةدرالساتمع

ا

ملونةضربطة156ت!ضمصفحةسبعون

بروت-لبنكمكتبةمني!ب

العربيةالمكتباتجميعو.ص

ا

ئىا---------س!،!----حى
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ب!-يي-ط!.:8رلى8!7
ا-..!تجما6006ف!تر!!جمبه!أا!ح!مصير!افن!حه!غ!ا!الجش.ا+ا...أ001ةا"إبخ8ش!
...!.!افيا!6!ان.7..-ما.-عةا-.-اء.11.1لمأا.ء.م01!!-،ابات.!د.1ا..!م-..إةإ+به!لا+

ء....0001901،لم!.ا

!ك!جمم!دفيع:--اة-"؟.--!005-.---001-....اا::ابز!+.ة

اينولكن...الفيم"هذهدمبلذ؟منحين"منالنيلرىذاانتوهـ،

متبعلىلكناورءما،سكنت،)ـطو!ليسط-هان!بوجتولاهؤالاهؤدعةال!بم"هبمحودهغى!ما11ه!ط

نانقولحينابمانءناثهاغالطةاهـزرهترددانصديقياإلك.001

ابدعالمعالمورمواؤ!وث!:يرورا"جووكاؤكاوإونكيودوتجوركيح!عنالجليلدبدبقام!

ناعلىدلكمنوتتدل،الظرو!أتعسيؤ!يعيشونوهمالفئ؟يات

الز3هذاحولالجدلعنادظرفبصرف،فعلاظروفهيتخطىا،ديبالجش!عفيالاديبازمة-ا

الذينوا،حكرينالادباءمنالسطلمبةالامثلةالاوطهناكاناخييادذكربالاد!مشكلةالمقالهذافيمحمدالدينمحيبمالاستاذإتناول

وننسىمت،ووةمؤبدةامتلةبضعنذكراًن.إكفيلاادظروفم؟حنة"!الاجتماعيالوضعو!ةالىاز"ةويرداييش!هااك!والازمةالمعامر

بوليونكرننئزك..الحبرةتهدمانياالمجوولةاهـالبةالامثلةمئاتواحب،الاثنينبينالعلاقةنقاشفييرأخذثم"باللاحررة"اضمعوروا

ا)ذياهدا.اثمعلرداا)غرقروذالىبحارةينقذانهت"قيلالذياللهاعجابي،مما!وسخطاعجابيعناعبرانمحيكطالاستاذمنافثءةؤبل

ولييركةرغمنحرقواالذينالمئاتونسيتنجواالذينالبحارةبعضيلهعلىوسخطي،اللماحةريرةالفكو.ا)نرفاهاتيئناولهاالأجبالموضوعات

متلوا!عيةغبريةدمهاهيموراءهاتعبراًتصديقيياو!اكإ!اللهفينفسياقالاهذااثاروقد،يقولانير!دمابها،برضاويريالطريقة

المطالبعنالاستفناءايىيصلماغاية!!عمليههناالألتزام))وولكنلكبها،عرضالتي،بالطريقةنفسهبا،وة"و؟يتصلؤيماالكئيرالشيء

والج!رللن!معورالحعبرةالمطالبهذههيماوالشعور"للجسدالحقيرةوءدم،الوضوحوافقدتهالموضوعفيمةمنالكثبراضاتالتبمالطريقة

،ءالالتزامانوفولك،للجسداولاطونباحتفارتذكرننانك؟تكونويهفهوكماالكاتبذهنفيالافكاروضوحعدممرد.ليسهاالوضوح

الالىتزامانونس!بت"ا(مامةوالاخلاقاكأقايدوابالسلطةمبالاةلاءـوطريقةالىراجعنما1و،لهاسنعرضاتياالمقالاتمنكببرفيالاثصأن

؟هذارفضبعداذننا.نرمشيءوبرأي،خلةجةعميةوالرداءترافاتوتصورلقفزات1ووالتلقائيةبالانطلاقالمتسمةالمتعيبر

يئ،حدذاًتطادةالاد./ب،)؟الكلامووذامعنىماالعزيزصديقيالاعتراضاتتصورالىالقارىءيحوجممااعتراضاتهتقريراًغفالثمعلي

فعلى،المىلإقبل!ىمددونلاخر1ولاني1المواءعفيمغروء!احد!االاخرىالناجةومنناجبةمنهدا،الكانبيقؤلهمابر!مص؟ىلنفسه

للمتاللذهني1ا*ظليقامنوالحادثةالمزدوجةالنظرةهذهاساسللفكرةالصغبرةبالتفاصببلالكا.فبواهتمامالمجردالتعبيرفيالخطريكمن

دض!ان...الأديبيحاول"اءواًقع"ارراهنعلى"كلبلاهـج))،الموضوعفيالهامةالاخرىالجوانبعنيغفل.بجعلهمماالواحدة

وثقتيظنيحسئعندفانتنعنبممامنكاسمعخىاناقشهلا-ويبدلوو!ةباللاحريةالاديبشعورالىالازمةمردجعلقدمثلافالكاتب

البالغة.احتىوفدعامواسعتعبيرالابخنماعبمالوضعوتعيبر،الاجتماعيالوضم

ألفنبى"او!ريأ)1-2والحالةوالتقاليدالعاداتمنهتجفهمانيمكنكانهصشراءه3والكانرب

اص-رفدؤ"وطيبةنيةالمقمالهذافيالتوىعرنوقمفيد"،ذالاسىواللاحريةالحريةاناافهمالمعنىوبهذا.الخ....والافتصاديةالفكرية

صحيحاتركيزاوعيناتركيزالىالحاضرالوقتفيالملحةبحاجتنا"واذاإ!الكاتبفهموكذلك،الاجتماعيالوضعمنجزانهاعلىكذلك

اليش4النواياولكن..."الذاتوادراكوالممرفةالملمعلىمبنياالاديبازمةعنفقطيتحهثلالوجدنا.الفا!لالاسنتاذنقاشتابعنا

الطيبة"بالنوايامرصوفجهنمالىارطر؟قان"قالواف!هـيما،تكفيلاوافتصويردونالازمةلهذ.الاديبتجاوزفرورةالىيدعومابقدر

ونقلالتواصلعلىمقدرتهاوهيخم!ائصهااولىاللغةفقدهئاوجهنمهناكفليس"ومثاليبطوليبشعكليتجاوزهاان(لىسلدعوالازمه-لهذه

بضعأيقولان-(ديرماذاولكن،كلامايكتبعرنوقفةلاستاد،الافكارتستطيع،والقوانينالشرائعقوةولا،الافرادؤوةهيلا،الارضفيفوة

ولكنهبوضوحكعراقيلت،الفنيوالعملالفنيةبالتجربةتتصلحقائقمعئىهيالتيالعمليةهذموممارسةوالقولالتمبيرمنالاديبتمنعان

مابعضيكلنانيمكنهامةقضية،.وتلكبغموضليقولهانفسهابر*يبقىذلكفان،*ديبتخرسانماقوةاستطاعتواذا...وجوده

منالعينةهذهفقطخذ،اليهاللاشارةفرصةالمقالهذافيوددالدكلوةهيوهذه"بمدميتوغر،بمدسجينغردامما،اًلخاصئجبنه

الانسانجبةالمجتمعيةبالذاتتسموانفعالميةصركةهيالفنيةالنزعة"الكدمالضلحسنمقالهفيمااوضحمنعبارةفيالكاتباليها.يدعوالتي

نااذالمحنقلبفيتتفجرالصافيالالهامنبعةان"."الاعاليالىكانالدحعوةلهذهركيزةيكلنانبهارادالليالنقاشهـمنالرصيو(كل

الوعيفيليدخلتاماتجردااًلواقعمنيتجزد،الحالةهذهفيالفنانولكن،الوضوحمنالمستوىهذامثلعلىيكنرلمالضبابمنجوفي

بكاملعندئذالعصبيةجملنهفتكون،الروحيوالصفاءالحرالذاقبماالكريرم،صديقييا،معاوالسذاجةا(ثاليهفيمقرطةمثاليةالدعوةهذه

الفرعلىيرتكرالفنيالعمل"-"والانفعالالالتقاطعلىقمرتهايستظيع*مثلا،بعدميتغروهو،الاديبتحرسالتياًلقوىاكرمما

اقولاناريدلست،"الانسانجةالمجتمببةالذاتمعالمنسجمالعاطفييصرخلثه،ونشرءرأيهعنوالتببيىا!تلفةالاعلأمبروسائل*نصال

الطيبةاًلاشياءمنكثراقالقدفهوشيئايقللمعرنوفىالإلتاذانيا،تنساهاانالساذحالعبثمن،العشولقمة...الطرماتفي

...(لفكريةالشماراتمننوعاورررالصالحةوكل،الصارمةالمثاليةبدمموتكازمة2لاديبازمةزدتانت،محيياخي

له،معنىلاكلامانكتبماانناكيرهواوضحهانيمنينياًلذيالتقاليداوبالسلطةيباليلاالذيوالاثنزامالوجودمعنىعنقلتهمما

نصرضهاانمناقلفلانخهمقضايانااننريدكنااذاو.انناعئجرسهااكثرتساويلاألفاظ،المفاظهوانما...الجسدمطالباو

نقولهماعندناكأنواذا،للعمقمراهفالشيوالغموضي،بوضوحالحياةمنعليناعزمابقيمةسابقايمانلديناوليسا"تنواجهحين
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والذياهتماماتهونوعالناقلاتجاهاتلحنيكشفالذكماالتصئيفوؤهـعرضت،محدد!واةبشكلازافي4زعرف/لماولأ"ءلمنعر!

الانتقاءعمليةفيالمتمثلوالوعيالفنيالحسمنشيئايتضمنالدراساتفدالتخصصمنودرعلىصدلمقعلىالمقالهذا

.والاخنياريرىماكلادركفما..المذوقاوالئقاهـقىفنقصهولاالجمالمية

الطر"انتودذا)انيو!رزنر"دراررة-،والجملالعباراترصفنابمجردشيذانقوللاونحن،كا.ليهاليه

يمكنمستحللاوادراهـ"إ.،نإءتالىتتصبرلاا)ت-!

الىحاوك!ايلياالاستاذ3تيهاالتيالدراسةهذ.فحناجا!!دافيالهلامهذار.ترلىاانفستالازفيدعلاون!ت،تصوره

فيهايبمودداسةفهي،سببمنحثرطويلاعنمماائوقولىالعربيةالنتخعيةوان،النفسعخول!والخداعايوانوأسوأ،العبارات

يوجهانيمكنمااقسغضونهافيتحملوهي،ظاهراالمجيراتر.الكلامهذابمثل11اكفيمن"،كتنف"ولن(1بوضوحزةءلمور)الن

الموفوعيةقناعوراءتتقنعوهي،وخسفوجحودتهجممنشاعراًلى..

الاستاذبينهئاكانلوكمااحسستوقد،النقدفيالمزيفة"وا)بدوور-"رشأط)3-1

الاخثادهذاكلالىيىفعهشخصياعاملاايلياوالاشناذالشابتنماقدمةوا،دوبوفوارسبهونؤ"هـنوصلآا.رلأتابمقد"قى.نلك

ولست..المقالهذاعنانطناعيءـوفهذا،كلعلى،الهجوموامماالطفبةمعتعاطفءنوأ*ثفالةرز-يةبالكا.ننةنت!إراءجابعن

وددمابعضالىافيدانالاقوحشبم،الاشينهـنواحدااشفت!مسعوتجعلكالانفعالحرادةفيهاوتحيبالحياةتنبضإقدمةاجعل

.لالمتهذافيالفيلسوؤءمعوفلبهاعقلمهامفامرةفيالةرز--ةالكاتبةمعلتهءت!

..كلهالمقالثنا؟افيفظاهروالنجريحبالهدمالمنسمالتهجمفاما،مشكرةالك!ابهذاًإخيرولكن...د-بلهحيانهاررهتالذي

والئناعر"،"اوصالولالهالارحممفككةمنفرطةالىصيابفقصائد"ضخمقىابء-ىالفاضحلةاًلمةرجمكأا-تط!بز-5ع!اعبارةءواذ

وشخصية""التجديدزعمولىانابطوةبعمامةمعتىتقليديبيعةنتوفحانذلدوراءمص!ادفة،الةرز-.-ةللمؤ)ةة

يذ!ناوهو""بدائهةانغعاليةذاتؤيهامتفككةمنقرطةالسيابهذافانولذاً،الحياةهي2!اءهاوولوبوؤوارسادنربينالعلافة

مطلق"تجريديذهئمي.نجريأهـءوقصا1)،"الانحطاطيين،"لشعراءكانتوان،فقط.زرجمةانهعلىاًليهإنجفرانيجبلاأ*تابا

ا"-ربةوا")"وتصميمبناءدونالمررومةال!جارةمن!توعورة"،عاناعامنكلذلكيعرفوالهينب،اثصيءليستوحدهاالترجمة

وإسءبمما"يحبطمابرحوالنتاعر"،"الصدفىمنعمعةضعيفةاوالتادفمنلونانهعلىكذلكايى-4.إطران.بجببل

مصابوهو..مضطربمشوشخاطره،الثقاةةفاقد"والشاعر

صبرتواذا..الخ"الفنيةشخصيتهخلايافيالتفككمنبنى

فيسبمنياييرراثفىفجد"ورانئكإضعهالسمايإدكالمئمقوثعاهلاعلىبب!يأ!*م"ك!"للبئائم!،كئيميأوا!ا

يجهدلموالكاتب،تطبيقهااساءماوالاالكاتبنمنفيوا!حة*3لأ.؟زرأفيوتي3لأ!،!.بى"ألس!ربرصالميهو!ائإية

استعراضفياجهدهابلالسيابشعرمنقرا.ماتذوقفينفسه!إءيررزهـ!!،ررررإدوسى*؟ولملأرر؟!مم!زوصفىى*ك!!"!دبرسليلم؟و!يرىرىولءنن!ر؟3،،س

وهذا،السيابشعروجهفيبهايرلمقىواخذلنقدية3وحكمهمواعظهاص!رلاربرشزرمصر!طيئ!يه!!ون1،!ك!صئهـبهس!صشرركئ!؟؟ى!*جماسكسكهلأ!ئهـككلك!يمإ؟رممى؟صشءلون2؟+!د+

هـنلدياب-تةايباتاانكاتباوردفقد،بسيطواحدمثلكك!لأكتنأكثاصممةلم!ز،لنري!ءف!!؟لمخمكش!لايركر،،تمبد!اون!!رالن!!وهـ!؟!سرررر"ك!ى!يرض9!

"،الخ..الطوالعالنجومتنلىومابلينا"،الالعسةمرثيةةقصإأ؟"صت"-!-"!وركأ(؟كأ!يم!
خ!ش.جمور!س!"لجح-4-كل!

تبدوولا،لهفنيةنجبمةلاالذيالسيءللشعرنموذجانهاعلىاوررهايم-ءآ.-!+!!!

كناقدنفس4بهفضحكلامايقولثم،شعوريةاطيافاوظلالفيه!هـءأشير-شأ!قى-

غلبوانواسىمرارةمنالابياتفيبمايحسفام.00متذوفىد!ثص؟،!عير!!!بر!!نمأ!

منالابياتوراءمايدركانيستطعولمالتامليالطابععليها-ض-ض----صش
حصحيم-صحكصصحجيهحيه!س---س--!!حمص!ال!!

ؤاز،كيبرة.نكنلموانشكلاالفنبة*اقيمتلهاوارشاداتمطن.-صء!--ء.ع-يمأآ+

احئىقولكنسعريةمسحةايعليهاببساطةتنكرانعذايبررأ!1ا

العمواسعىهيسلبحالنتمعرعلىلحديتعمولعقوةيةو(قامنكانهـالتخلمي"!أ%أأ-*!3!!ممئته!-؟-كا!3أ،!،--نر؟!

ئنالكئنبمايمهدترلمغرايثهداشىقشلهذموص!وستهال!بيكللطفليهلش!رلمخدحديدارإأأكا،3حيبمبز،!جم!بر3قي:!!بم!+!لاء-جج!بن؟خ-.-د-؟حميما!بم؟-لأ*صيرنر."لاص
.،أأ"!بم؟في.!ر!يزفي

1-س(أعر

ولكنني،ذكرتمماكيرحولنتخاصمانالعزيزنافدبم!ياارتادولستا"أأ".5دء!!كأ:ع؟ء:لأ""!بخفيلى-*-"؟ش.!ىلا.
أ؟ا؟--؟ض-س!!بم!بهيبميمجىط!!

لاالتيالعباراتمنكير"ممانى"استوضحكاناحبكنتأأا-نر؟!!!!يم!كل!-لإإ:.-

تتطهرصةىتصفولاالشاعرتجربة"مثلمنك!رراتذكرهازعامعنىإ%أ؟-"*!؟ص،د+-؟-..!3.-؟

اليها،اشراليالوجوديةوانما"-"والمادةالارضالرانمنأأأ1كأ!؟!،.."3..هـ*!س

العصب""منىما..الخ"القلقالميتافيزيقيالمصبذلكهي"أأإأ!ءع!?-د.!"لإح.ررء!.ء6

الاستاذبىويا،كرءزيزيياهداواضراب؟القلقايتافزيقيأ"ا!م*ع-**س.!!؟كىكالكأ!لى*لح

شعرفي"الموضوع"عنح!يثفينفسهيورطان*ايلياا؟!اأأ-خ!-!!!إ.؟--!ء.!لحإ؟

الوطناحداثمشاركته-بتحذلقالثعرعلىيعيبفهو،السياب!ا؟؟ا!ئر!ف+صءعنم!كاخء-؟....

ليااهميةلاالموضوعطبيعةبان"ويذكرناالمياسيةالعربيإاأد-!+ك!

يطرماهؤلاءمعرلدو!منيتميي!شنلتىمسيامسرا"وتمسخريتطلتلعصييي!فينأأأ:إ-!...-ء!دء-ءأنر

باا

حقعلىولست،.العربيةالكفاحمعاركتعرضالتيالقصائدمناكا

السيل!اضعيسى"فيتثصانفي-كناقدزاويتكمنا"-..-!صفيء-أص!.جفي!!ثفىف!ك!إك!!م

تاقدييا،انكاذ،"العربيةالمبلادفيالسياسيةللقضاياالتزامهفي
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ا!-تمماعبارلينالىاثار.لكودألمنا-:ة..للفشلتفريربانههـبكو!هد!المكشوفالنحوهذاعلىئفسكتففءالعقبز

رجحطر،نك،وحىمما،)4كا!-ينالىؤ-هـماواتترتفرويحدعنولا...الموضوعيةمنستارخلفتتمترذكيامامةاجمقالك

ازتؤهر3*إب"هـن68،96صرسو/ة!ذكرهما،الاصلالىمرةليواغفر-فنحذلقهراءوايلم!النافداـيهاتر.فبط"رضباكيادري

اسم"ش!بماءهتآك..لحزءملادابر!ابالكتهذاتقرألمعزيزييا.نقولحين،تقوله-فيضكوحيمنفهوازحعبرهداواحدهح

-،اجبوتذ!هـهـرزا،اًبى،حتونيقدس!ا!وللاسفالعلميةالامانة("وففاهةعقمااكثرهاانهالوجودمظاهرمنالسياسيالمظهر"ع!ن

ليوزاردىإحر!حينزة--"معلم-ت،حضلادروة-دانلكفافولاعودالوافعهوالسعهاسيالوافعان-تعرفلاكئتان-فلتعرلىالا

واضاءةرهاونحليلالفنانلشخصةدراسةعملهاناذدافنشيفيهاويؤثرالحديثالمجتمعفيالاخرىالمظاهرمختلفإفمالذي

ف!مهوثر*-وننفسهاة"-،ناعملاما،اضاءةمجرد،لاعمالهكليتأثر.0.والفنيوالثقافيوالاقتصادبم!الاجتماعي"قلمظهسر"

حنىاو/بىإد"،./حاولانؤرو/بعلىننكرولماذا،اخرىبمقاييسذلكتص.فانمعنىوما،نجبهويؤثرالسياسيبالمظو!منهاواحد

نءءريدولحت..منهـجهم4الفئابرسواانتلامذنهعلىننكربهنلقيكلاماليستالمسحألةانأهذامعنىما؟والعقمبارتفاهة

النفم!لا!فحا.ضوءكبىالارداع!-ن"ذكرتميماصكاناثمنبل"الوجود"مظاهرمنمظهراًالشياسةليستإفاوا...جزافا

ناققطاحبواكنني،رر.ويفالدءتوركتابفيمنامثيفالموضوعالطربان"منلكذبرمدقولهةماهذاًمنوالاد.!،المجتمعمظاهر

الابداععهـلميةفيالنظرمنلمونمجردالنفسبمالتحليلانلكاذكروفلسطينالجزائراوضاعتستقرانبعدسيخفالقراءيعروالذي

الدكتورلعلآه..اكفوقعمليةفيإ"رالناثقدملموحتى)العصرواقعءنتحث.طخذثم"السصاسيالحماسث.علةوتنطفيء

هـرزهالىرالنط"-ناًخرى(وج"وهنحاك،(هذايتناوللبمسويفلكاقولاننياًسمبحوا.لخلود-2!والمصبروالحضارهحوالانسانية

اكة-صء-كأالدراساتهتاكوكذئكونجبرهابىاكل!كالتاملالعملية-ةالغامضالمبهمةالافكاروهذهالطنينبهذام!دوعانكببساطة

حولوا)دراساتالفنيةا(وهبةوتحليل،وتذودهاالجمالتةللخبرةالارتباطوضرورة"مالعاالمصبر"عنوالحديث،اًلفارطحمالتعميوءـذا

إت!ااتج،ربواالهنوب1!شكلوالذوق"-نةالةرد؟الفروق"الخاص"بتناولحيندائماالفنباناذكركانوإحسس،به

رجمةأ)هةبالقىدءضوؤب،اًلمزاجيةبال!ا!ةالايقاعبعلافةتتصلحينتعبثانك!زيزبمايا..خلالههـن"العام"ليعرضهانما

منكاطلبانواحب..سرالي!ستوهيالموضوعاتهذ.الىاشاراتتتغبرسوؤطلازهابهاانفعلاشءاءءنيتحثالا.الشاعرمنتريد

ص"ىللموضو-عاخرتواز،/ضعانبك.إحسنكاناما،صفبراطلبامافانالشعراءفليسكتالا،يتننرلاالصبباةمنشيءوايإوما

-75ا!مهةحهعاىاًلتتمة-مسا!.نر"الثصعرعلىتنكرحيناكثروتعبتليتفيرسوفسيتناولونه

الشاعرالتزامان،الكبرىنازضاياوراءالعامالوجدانتعبئةفي

الثر،لبعةهوبلبمبباليسالمضنيالسياسيووافعهبيئتهحدود

-!*!شر*لمعلم؟!ياوا!سسهـاعرضكيفهوالمهموانها،"تقولكما"الموصوع"هوالمهمويى!

كا!!،*؟كأآ!دثو2!3،*،!س-حإ*فى!إص39ب؟أرربمنابئ-شعركانلماذالناتبينلمقلتماكلرغموانت،الموضوع

لأ(!!1!2*!؟،*ساخإتبلالتجربةءلىومقحمالس!طحياالموضوعاتهذهمنباًررب
*!!ظثرسلمحاامم!ممدكم1*ك!ور(بىلاس+!ي*+!ا!د!ع1فيج!صشكللممم!!كقيى؟رر،ولم!!!!!!يثررتهئرىثؤ!ا!ممكل!

!!3!هـ*!3ر*3.!وص-!!"بر-لا،3/ش!*،3!لا"ص.سفي!،3-.فيس!-لأعه!لح..نقديةمماييرتقررانكبذلكوهماوءةبهامعجباالا*كامعببهتلنى
في-!ح!ط!ابركامصر!جمثص!سس3صد!كه!حوصلاسلم!ير!-

!!لح!!س7دريرئهاوكصى3ع3!س!*و!رر!-*ير*ء-

لأانكنوهمتاراكولكن،يطولانيمكنمعكالكلامان؟لكاقولماذا

?---!2،*/-+-م.!-.7.عز.بزيياهشةقضةالايكنامولكنه...بسوط!!كفياءسكتزاو

+كا-سعء.---هـ!-ح!!!،!لا!..ب!س.ءجى"لوالس-؟ور،لدراسات،ليةالجماساتالدي"علاق-5

؟!!-!!.بخ----ئا!ثمنت!الدراساتبينالعلافةلنايعرضانالىكرمسمرالاشاذوتطلع

------د.-خ---(كد!ونض!!!ع!!اطارفينفسهوضعقدوهو،السيكولوجيةوا!راسات"لجمالية

--ء---ماذاولكن،ويبررحهاجوانبهبعضيلتقطانيمكنهمحسعالبدثهـن

.ا".!!الابداععمليههمامسالتبنعلىالجماليةالدراساتمنافتصر؟عمل

111ألاس!ا"التحببلاصحاباتجا.علىالنفسيةالصراساتهـنواقصروالتنود

؟بخ"+بالعلاقةاًلفنيالابداعيربالنبمهواًخراتجاءالىواتنارالنفسي

لم؟!*!عرضهإكسبانالكاتبارادوقد،؟وضحهولم..والنحن"لانابين

21أ3!-!*كابالموضوعالمامعدمعنكشفولكنهوا"ععلمعنتبمنقدإ-ةنغمة

أ؟ا!-!!كا!.عنفاما،فيهقلةعناوالفهمفيتسرعوعن،لهتعرء!الذيالعريض

أ،ء2،!-كنر!..لىالدراساتعلىوتطبيقاتهاالسيكللوجيةبالدراساتالالمامقلة

9(1.ش-!-:!خ؟..-!فيفيعلا!-ينظرحينالنفسيالتحليلانالفاضلالكاتبفليعرف،الجمالية

ا-،.-!ءء"1،في؟؟ثبزص2كونوجنسى)جنسياعلالىبردهيفوءانيحاولهوفانماالفنالى

إنم،!د.؟.ض،س!---!..?!ممو!!*9مجالهناليسواسعالأمئىتشملفرويدعندهيبلتناسليتفىلا

،02..إ7--؟اصدد،-.غء!بدأ!؟برحا،أللاشعورمكبوتاتوبينالفنيةالصوربينيرسبطوان،(شرحه

،طاء3!،إخ4اموركلهاوهذء..بلاعلاءالفنيةالممليةيذمرانكذلكويحاول

!--""..-!نحكمولا،ذلكبعدالمستقلةالخاعةحيلالهوللةن،الفنيالمملخارج

ا"-*.ح3-،!.ى؟!!!!ئج*اننا)6فرويد!ولوحين،نفسيلااخرفنيبمقياسالاعليه

أ"؟،أ-.س!9!.علأة!؟+ع!فيئن-كاد.،التحليلطريقعنالفنيالاتنابمطبيعةعلىنطلعاننستطيعلا

ا؟أ-+-ع+*-تعبروكماتزعمكمانفسهمعيتناقضلا،ذكرتكما"اـلئفسي

؟ا).لأ+3.-:.--ءعسويفمصطفىالدكنودكابمنانتصمتهعماسيءبشكل

"ساد!أص!!ماأ!!ف!هـل!!!خالتناقضعنبجراةتعبرفانت"الفنيللابداعالنفسية*سي"

ذلكهنفيبرالعلميالحلررراعيسويفالدكوربينما
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سوسهمارو!كالملم..*كهل!****ل!لا."*"!لأ"44!هور**********إ
1!صمائ!؟؟الاداً!هىالمأضىالعدررفرأ!

:-15الصفحةعلىالمنتنبورتنمةس

**،فيهالقلةاوالفهمفياترعاءنواءا.!فىال3نفسكعلىتجرلا

عمله؟نيسلمونالئفس!يبمالغنحللااصححابان"تقولفانسك

القضابكل،الادابمنالماضيالعددقصائدتثير،جديدمن-"فيهلارادتهدخللاصدوراأفناناعئ"ص.هـرالفنيالابداع

منالنقديوبالموقف،جهةمنالمعامرالعربيا!عربحركةالمتصلةمنشظ)قىمما...الفنانذهنهـنبنبثقاًل!شوالهمل"

صفحاتعلى-الاثارةهذهما.لكونوابرز.اخرىجهةمنا)حركةهذهافطقمنلهااساسلاخزعبلاتالعقلياواكفسيالمريضذهن

مراحلهفيالحركةهذ.؟تاجلحقيقةتمثيلااصدرباغبارها-الاداببمثلك؟دناقولماذا،"انزانهفقدوذهنم!ةقلعقلءنصادرة

قصائد،ثمانيالادابمنالماضيالعددتضمنولقد.والمننطورةالاخيرةصفاتهـنانوتدكرهذ.عبارتكزاجع،الحقائقتوهعزيزييا

مناليومتثاراريمكناتياالقضاياكل،متفاولأوبسعب،كلهاتثبر..يقولوالمماالئاسوتظويلالافىغراءهـنالابتعا*أنزبهاالباحث

الجديد.بالشعرتسميتهعلىاصطلجماخاصوبشكل،اًلعرصلف!فهماا!اكاةزظر!!هـفيةممتحيناًفلاطونظلمتلقدواخ!ا

بلا،طويلةلةننرة،سيظل"والوعيالشعر"سضوعانلىويبدونفسيةعميةالىنسبهابانالفنياًلار!اعءملفةصرد"انهة:"وقلت

الجديدالشعرهذاحاضرلثحثولحن،المناقشةمنللكييريتسعنفسيةعمليةعند.المحاكاةبجملكفانك"التقليدعمليةهياءم

الفكركاالموقفطبيعةفيليست-أساسا-والمشكلة،مستقبله

لهداالشاعرتمثلفيماهيلقدر،نوعيتهفيولا-اليوملشاعرومنالفنيالعملتضعاتياالرجلةلنظر!فهم؟ساءةعنكشةت

وشبحهالمثالبعدالثالثةالمرتبةفيالموجوداتبسينمرتبتهحيث
شاعرفيهابدأالتياللحظةمنيبدأاًلمشكلةوتاريخ،شعرياتمثلاالموقف!

يناتالتيللوروحدانهاعمادفيويتحسس،العالمفيوضعهيعياليوماليهاين!لافاالمحاكاةاًوفالتقليدإ!شبجشبحقلفناًا-سي

..،اجدىكاىاما...وجوديةناحيةمنبل-لأالنفسيأنابلآامن

نطاداتسعانبعدخامة،العصربتجاربارتطامهعنتتمخضا!شي

اصبجانوبعد،الأئسانهمومو.عتناقه،الشاعرمسثوليةعنالحديثتقصرولاطووار!افلاطونتتركانالةراءوعلىموءموعكوعلىءليك

حضارته.لئو!ةالحقيتىوالممثل،العصرصوتيكونان،منهوللموببعضمنفتسلمموضوعكمعالجةاًلىدتفرغمقالكثلثعليهما

والصمت.السكوتستروراءالخط
يصغمهمممنلكغنيربالنسبة،الخطورةالبالغةالظصتةهذءجوهر.بكنولم

الائهـدفاعمجردمناكثريمني-المماصرينالعرباءدلشعرالعاماًدتعدادالحديثالشعرحركةررتطوفيالنقدقصرلماذا-6

برصيدسباحراوبشكل-توحيانيمكنالتياللا!تاتتصيدوراءصص

والمحللاتالصحففييكنبماعلىسلطانم!ال3الاستاذيثود

مجتغلآاًيةافئ!واً"...شعرانهعلىدواوينمنينتروما

!ه-"نماذجكلهالبافياجعلواث!،واحدةقصيدةواسشثنواكيبرة

لبز-اقصيدتهوقرأتهذاالأدابعددوتتوافا،(متطذين

حديثلصدرالقصائدمنغرهاوقرأتالشعرهيريدالذيللتطويركئموذجقدروها

كانا!القصائدمنبصرهاا-تشوجدتي-اؤولوالحق-ولكنني

!ىالشعرهـنالخدوذجهذااناعتقهـدكلوعلىإ!الاسهثناءهـقبدلا

الجديدااًلعربياًليمؤاريءالزميدةبهضا!سيحظىسلطانالاستاذكبهالذيا!تطبيقي

مسؤوليةءنالعامةفكرتهفيالكاتبمعانا،اًلعددهذامنالشعر

يعضفيمعهلستولكنني،الشعريةالحر!ثةتطويرمنالنقد

بقلم.احكاممنذكرهما

اللائمعبداللهعبدالدثنوريونكوا.وجين-7

توجيهمعالمسرحيالكاتببهذاسريعواضحموجزتعريف

العر!الحيلىاحهتوالتىالاساسيةللممثكلاتصيسةوادرالةبانصنطقطايةسدمانالدكوراحسنوقد،اليهالعربيةقراءانظار

...مسرجخصائصعنذكر.مالتضيءلهكنموذجقصرةمسرحيةترجم

مفكراوبكاتبالتعريففيمثلىطريقةهذءان!اعتقد،يونسكو

لمعئى.النقادبعضتفسرالىالفاضلالمترجماشاروكذلك،ما

فهمهافيالقراءهدايةعلىيعينمماالمسرحيةتحملهاللهيالرمز

للملايين!العلمدار.عاحدالىوتلوقها

!،،"!ي!ي،،*ي!،،،،،مهـ،-حسنال!جليلعبدالقاهرة

75



بالعديد،وتغىالحديثةالموسيقىتتسعالتبيالوقتفي،الموسيقيلموقفبالنسنةالحادالفعلردموقفهؤلاءامثالواتخذ،مدخرثقافي

منوترابطاتعقيدااكثر،وجوهرهاهيوالتيالموسيقيةالتركيباتمن،الحياةقافلةعنوتخلفهالشعرهذاانحطاطعصورفيالعربيالشاعر

ليستالرعوىهذهانمن-ثالثا-وبالرغم،السيمفونيالبناءمجرد،الساذجالفهمهذاوانعكس.الثقافةللافتاتلهيهالمبالغحماسهمفكان

مراًحلكافةفييمثلالذجميا،العربيشعرناعلىالمم!تحدثةاوبالجديمةالنتاجمنعريضهمكساحةعلى،والوبرالشاعرلقضية،والمنحرف

"و،بآخر"بشكلالدعوىهذ.تحقيقعنالداًئماسث،تطورءمنكثيرحشوفي-المتعمد-الاسرا!يكنولم،الاخيرالشعري

لوشحاتاولا،العباسيالشعرفيوالطرديات*راجيز!لورإ*ن،القدامىلمةو.سماء،اًلاسطوريةالرموزمنبالكمير،النتاجهذا

التياتنوعةاًلجد!!ة*شكالولا،الالدلسيالشعرفيوالمسهـطحات.فيالمتعمدالاسرافيكنولم،وبابلوالصينالهندمنحكاياتوبقايا

لهذ.مشنمراتحقيقاالا،ذاتهالبريدالشعرولا،ادولوشمراءاب!ءهابعضالا،ومنعطفاتمحاورفيودورانه،اًلشعريالاسلوب"تعقيد"

الواجهةومن،التطبيقعنديلزمها،الدعوىهذءاننجر.ا!سثوىاالقفيةانعلى.مؤلاءايديعلىاًلقضيةلقيتهالذيالفمسوءمظاهر

تحقيقتستلزمالتيالنغميةبالضرورةفقطليسعميقومحي،41قادلمةاساساهيكماتظل-ارتطبيقوفيالفهمفي*نحرالىهذابرغم-

وراءتختفيأتىالنفسيةبالضرورةوانما،السيمفونيالبناءهذامثلالمحاولاقانمنو،بالرغم،ناضجاشعوياتمثلاالوعيهذاتمثلدضية

،الشعريالعملتأملعئهايكشفاقيوالمتلاحقةالمغاجتالوثباتشعراءعنممشفتقد،الجديدالشعرموكبفي،والاصيلةالجديدة

لهاتصبحوبجث،يبروهاماالنغميةالمزاوجةلهفيصبح!جثونمني،اتمثلهذاصددعلىالبرهنةفيالفضللهمكان،مجيدين

لعنصرالشاعرطواعيةعنتكشفالتيواًلشعوريةالوزنج!دلالثهاانمنوبالرغم،الصبورعبدوصلاح،اًلسيابوبدر،الملئكةنانرلربهم

النفس.وفيالزمنفيالايقاعالشاعربينالوثيقةالعلاقةيمثل-معظمهفي-الثلاثةهؤلاءثتاج

فيبرصماكانتوان،اليومالشعربحرئتغل،ةاًلتةظاهرةهالرعانالقضيةانالا،الشعريالتكمفبمالموصلتها،والوعي

يتحدثوناًحمرونبداًوقد،السابقتينبالظاهرتينالوعيلسوءنتيحة،الممجوجةالتقريريةالخطابةمنلو!الىاًلكميربنالسنةعلىالحدرت

.هذهتسربتمعد،الحظولسوء،الاجوفوانتضيد،الزائدوالصمود

ائطالبدرمذجاغلحريحاومتالو!برخع!وئمنحصرلسعرليهالجدكم!منائغرلنثرهنمنالماضيالعددقصائدمنبهباسلاعددالىالمرضيةالظواهر

...الاداب

وللقافية،كقاليد.بكلالشعريللبحرالجد!!الشاعرالتزامعدمالى

والحقيققه.وباهتاشكيابظلالتفسرهذاانغو،الواحدوالروياندعوى-)ا(احداهاباطنفي-القصائدهذءتعكلكذلك

منثوب،الشعربم!العملسالوعيمنثوباًضفاءالشاستع!انعلىاذهانيسيطروهمهناكداممابالعقحستصابالحرائشعرحركة

،الشمريالعملهذاداخلللنغمالاساسيةللعناصرواهماله،الخارجتنتقلانبدولا..بالتعيلةالبناءجومرءاًلجديداثعرانالشعراء

ضروداتالقد؟مفييسمىكانبماوالتسليمالرضاهوةالىوانحدارهالىالطبلةعلىالنقرالىاقربهوالذيالبدانيوضعهامنالقصيدة

ذلككل،العروضيةوالزحافاتالمللمنانواعفيتتمثل،شعرية.الالحانمنمجموعة.بستغلالذيا!يمفونيالبناء

بالنثرية.تسميتهعلىاصطلحماالىالشعريبالاسلوبادىقدحو.لهامنتثبرلاقد،الخارجيشطهاجثىمنالدعووهذه

لم،يخدمهابلالكلماتيستخدملاالشعران:سارترؤولةانويبدوالمزاو!.جردمنالحيتطبيقهاانت!متقدكانتوانصتى.غبارابم!

قوم-راًررفي-ىلثعراء،مؤلاءثعراًنناالىبعدطريقهاتجدالصورةانهاعلى،شتلفةشعررلآبحورالىتنتعيالتيالتفعيلاتبين

منلهاالشعرلغةفان،وبالتاني،نفعيةتكونانعنباللغةيرفعونلدىشاعا!يالوهممنوبالرمخم،الكبيرالانتقالهذالتحقيقالمثلى

،*خرىاًلقوليةالفنونمن!ليسماذاتهافي،الجوبريةالقيمة!تركيبا!لىارعورةهو"الشمقونيالبناء"انمنالبعض

المملعلىيضنىماالشحنةمنتحمل-1نهاذفي-الشعريةواللفظة

جرسهاتأخذالفاشعن،نحمثهناانا3و.وفاعليةوحساوهجاالشعري.بهـرالمنمغ!لمجاصد"الممثل"تصيدق)1(

*خرىالعنامرمعوخزدماتفاهلهاهن،الضيقيوبع!مالمالموسيقي

.الشريللعملامونة

*ء**!*"*-*****-**-*************-ءأ

العدد.قصائدالى..ويلان

طوقانكالمة-للشلثرةفيلوىتا!بخأفنيد!ك!ريدج.

بالق!رةسليمانشارع
التفسيالتاريخومنيا0كلمةتاريخمجررليستوالقصيت

،"*يممعوحمبم".:المحةثواوينهافيالكبيرةالشاكلةلشص

"وجدتها"،"اهطناحبا"..الشا!رةهناحسفالحجب،وتعرممطنببممتازواسعارمعتذزهموزح
السابقة.الشعريةاعمالهاكلفيوضبابيامستوراكانماذاتهاعن

ومنالشامرة.القصيمةفديكونلدذكهحدفيهذابانقائلوربالمباسرحلمي:بادارة

امماقها،فيالغورالبعيد،الضطهلامسارثتعقبؤمي،امنرة

*ولىللرةدانهاارتشانمنذ،المت!حقةصورهمعكربوهيمعمسعكل!بم*!ه!ب!"م!،**،*مه**م!،م!همه*؟
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المشاعرمن!لرعباتمتقدانهاالا،التقليديفالبهابرغموهيولم،طوي!صاحبهاالذجميا+لركلماالكائنهذامعوتاريخها"جما(لكلمة

وحركة.نتالفبالداخليةموسيقاهاانكما،التجربةثقلتحتالمنضغطةالفنيةامكانياتهامنتنسعانتنسىلا،اخيهافيالاحقيقتهتجد

:للقعببدةالرائعةالنهابةهذءالىيفضيتناغمفيالخارجيةالشعر،الشعرياًلممليصبحبحيث،التاريخلهذاوسدىعرودا،الخصبة

اسرابانغيب..الطر/بئفوقابةرتوظلالنا،وتركتكمالثاعرةسطرتهماالىيضم،رائعا،جديداشيئا،النهايةفي

أحباباانطل..اخوتيياغربتنادروبرغمانظل.قبلمن..الكبرة

يكرءشعرفموىشعران،جديدمنتؤكد،القصيدةهذءانفرر

محاهدالمنعمع!دمحاهدللتاعر-الممثلبفيومالمضببالنفسيالعالمهذا،رائماالرحبمجالهان.الوضوح

..الت!اعيلعالمالطر.بقوتقنح،اتلملمنالمزيدتثر،حزينةرمادية

فدوىكلالمالنهايةفيانهفي،وحدوداًوابعادانسبايتسامط،الحر

لا.مسغقلبحتالىحاصكأفيالفصيدةهذهاناعتقالبمكل.وانسانجبة،اًلخصبقلقهفيوشموله،ضنابيتهفئغناء،الخاعى

ثببرلانهـاواكن،بالالارةأحفلهااو،الماضيالحددقصائداطوللافهافيهذءسماتهبعص،اًلخاصومداقهفدوىعالم!نالباحثيفتقدوقد

الشعرصركةالىإبرجهانيمكنماكلالم!نمةالىيدهوبشكلالىالنسبةتعوزهالافسيدة،ذلكمنبالرغمتبقىولكنها،القصيدة

-اًلقصدةهذهبمناهـ.كأ-يثبرمجاهدوالصد،ق.م!خذمنالجديد،اًفرجم!تاريئمراحلفياسضحدثتقدتكنلمان،فموىشعر

اقرب!والذيالبداييوضمهامنالقصيدةاتنقالبضروارةاسماهما.مماشرةاًكروبالتالي،حدةاكرنغمة

سبقاليالدلحوةوهـو،السيففونيالبناءالى،الطبلةعلىالنقرالى

يقدمان.تايموالتنا!ر.الصفحاتهذ.مطلعفي!يالحديثتوفاتيالمقا!يبعضفدرىي!ديمنافلتتكيفادربماولست

فالسياب.كالاب!ببرالئاءراًيلمزاًنلونالسطوربهذءلقصيدتهمناتقرير.لوناًلىشحدرانوتوشك،شالحريتهافورانمن-تعرىان

وزنينمنقصازدهبعضفصاغ،النظريالقضيةجنريدرييكنالم..القعدةمنالافيالجزءاتاملوانامذااحسست

الشاعرمنافشةفيالاشرسالبصددولسنا.لم(يدركياندونلكنوانحصرجف.بةالاخرينعندالحب

لهذء،حا.نطبيقاهو،قصيدتهكانتحدايالىولكن،الخكمهذافي0.وسافىصدرفي:معناء

..اًلد!وة.سافىحب..صصرحبكانالحب

المحض،النت!عريبالتعبراو"الال!انمنمجموعةاستغلالان:وتقوللأ

ليس،السيمفونيالبناءهذالخلتيالتفاعيلمنمجموعةاستغلالان،.لحلىحقارةعلىنيمطلاكانت

وعييرصاحبهلمماالبناءهذالتحقيقاًلوحيدةالوسيلةبالضرورة.أخرمراراتعلى،وتفامة

لا،هـناومن.المتفاعلةالدراًيةحركتهافي،ءالوثناتبحقيقةكأمل:واخ!ا

افعربءنرمملهاجدءبةتفعبلةكللمجيءوشعورهنفسيمبررمنبدفقرقاحلالعصرمثاانسان

!ذا،الكلهذايصبحان،هذاًبعدمطالبهوثم.فصيدتهفي..ابعادءتسطحت،جلور.ىكلت

تستحيلششا،مركاكانوان،متالفاشيئا،المعقدالموسيقيالتركي!

.....ماعنالمسؤولهو،المناشر،المتوفز،الواعيالصوتهذاكانربما
الخصعة.الغنيه.نيراتهفيويد!يرىولكنه،شنه..

بة.البساطةفيغاية،بابياتتنتهيذلكبعدالقصيتولكن.ذلككل

:يقولالنكيالشامرولكن:الشعريالتحليقفيغايةومنها،والشر

فميفيبالكلاماحسذكرتهااذامنيا؟تحنني

الكب!ودكصديقيليدع،ردعا،!

!عم!ع!صسعىسسم!عى..الطوبلدربيفيحنوهمناًب
كلما..*منبظلهواحتمبم

حديثا:صلر..الطويلمربيجفارمنمربتكلما،!بت

ديوانمنالثانيةالطبعةإمبهـول!صديقي!دء

!أئر!شئيلمممااقرالهولم0الشارلهنا"كدقصمةا)ـالسلمانسلم

فرسالدينللسالثرمحعي،مزلد

طا!

ر؟-.
."فرباء"اًلقصببدةي!هالتقيتخنى،مشواهاالىيرتفعشيئا

اًلعيسىسليمانللشاسحاد،عنفولكنه،مرارةينضح،آسقصرلحن،القصيمه

دارالادا!-سروت.......ه!التصور،.وطاقةالشعرقةاللغةه!

....اسيطرهمنسكس!،اليمياىلركيرهابرعم،والمصيمه0البيسار

*سيه?*!عم?بر*عم*?م!***"!هق!**ء**حع!.اهداباالزرقاءشرفاتنا.م!الحيالظلدتهمد
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الجديةبصفةتتصفانهاألا،المحاولاتهذهلتقويمالتعرضعئدممثيرا.كيانلههجسدا

فيهذااتجاههمجاهدلمءيتابعلماذاادريولست.شيءكلقبليدانولايمشي

لاهذه،"الممثل"لقصيدةالنفسيالمضمونانبةومثابرةاخلاص

اغانينافيالاالصحيحةصورتهاتوجدلا،ئفسيةعلاقةالىحمل:يقول3

هذاسماتوتتضح.نهارليلالرادصلويلوكهاالتيوالمبتذلةالرخيصةخمبماءيسقطذكرتانزالتما،فيالتماهيفلبييا

قصيدته:تررفيابشاعرقولنطالععندماالمضموقعيئىمن

احزانييعرفلا،يعرفنيلا!لمبياءيانافىنااك*مبقيالنقلةهذهيبررلا،اخرىاًلىتفمهلةمنبذلكءتنقلا

بينالفصامقيبمانيمكنكيفارر!يقوجهسيادرلاواناحدتمن!اكوليي،واحدالنفسيفالمجرى،الاطلاقعلىبشيء

العد.هذاوالىالنحوهذاعلىوقلبهال!اعرلييناررقيللأت!قهومثلها،المفاجئةاًلنقلةهذهيبررداخلياوخارجي

بذلكمتخليا،قصيدنهكلكلالشاعراستعملهاالتيالتفاعيلمختلف

:4قوفيثم.التفاعيلمخةلمفبينالنننقلحربةفيتحكم4الذيالبمهيالاساسعن

..فيد!ونحن.السيمفونيباذناءيسميهمايحققانيريد!التنعاعر

اًتيالوحيهـ.تيوحإ،اوانتوليتعضالزمانايرةاًدورصيةان.ارضيرةهذهفيالالاسيةباعضةاًلشاعرفنواجه

وابتسمالفؤادتضاحكانتفان....ء.
لعسيالىالموقفهـاجديضيفما!اًدالاشهذافييكونانلونوتمتدتمتد

الليلفبرشتيالسريرعلىواننيتما،!ماتهكلفيحولهيثوروبدااثاعراصطنعهالذجمماالنفسي

تظهرآهتيسورخلفمننجمةلا...

0..قمرولاقدإبمهوىمنلذكاككلهاالقصيلإة.هوحيثمكانهكلوامفالشاعر

...يطلنيالحبيبوصهكلا.انجديدواه5عييفيويراهمضجعهويفضالشاعريؤرفىيرالما

حتىالقصإةبدءمنذبالموتعليهسامحكومالنغسيةالثراماولكن

الفلاقولهاعنمعاحةاراًلجبلصباحءـادى،،،رنجببولمكنه،و.لردولأيعنفلاالاساسيالخيطان.نهايتها

بةالخارجيةالحركةببعضيروهمهوثم.والمحديقالهظريطيل،متامل

السيلفوقهحطاًن
مث،العمر-ساعةالاخرىصاحبتهرسالمةوصولفيعثلاتتمثلالتي

00ر*صديقتىياالزماطيعتعيهذا-إ؟ونانمفاجئةرغبةوفي،الرسالةهذهعلىرد،تابةفي

الىعالمينتميلاالقصيدةمنالجزءهذابناءانالىفبالاضافةانمنوبالرغم.الجزائرتجبمقاظلأفارلاسسريرهفيالمقعدالراؤد

البسيطةالنغميةالصورةالىبله،باخرىاوبصورةالسيمفونيالبناء،ومضحكساذجللقصيدةالعامالجوعلىبالذاتالخاطرهذااًقعام،

التعببرهذاانالا،شطراتهخوانيمفيخاصة،تكونانيجبكماهـلىا"ناثرةواارةتعلةالمواقفمنغرهعبركمايعبرهالشاكلرانالا

كماتماما،اككوينهذاجديةمنالك!راًفسدؤ!"الفلصباحيا"وا!وة،جةدرلر!ةافقسياًلخطيذبذباندونالقعببدةمسار

:"لبينيهااغنية"لقصيدتهاًلرائعالاستهلالمذافيالشاعريفعليخذونبالذي،البسيطا)تلقائيللانفمالجديدمنيتتابعانهبل

..أغنيةعيونكمنساضعاني.وجزرمدمنحركتينفي،وانخفاضاارتفاعا

:السلاملونفيخضراءاغنيات)ءديوانهفيالجادةمحارذةمجاهدللضديقاذكروانا

المضنية،حياقبهفيها،كلماتها،الشعريالعملمستوىالىانداولهالشعبيةاللفظةلتوصببل"مصرية

.0طفلتييابهالكنالحوارلفةمستعملاانتمعبيادبنالتطويراًلمبرىمحاولتهخلالمن

بفرحتي.يشعنغمنشلمفقدالهمنوبالرغم،الصحيحةالشعبيةوالتراكيبوال!لمات

الخصوبةوهذء،انندفقةالنغميةبهذءالشاعرينحدر،وفجاة

قوله:الىالشعرية--

..لارناشغاهكفيولتجمليها

التيوالمواقفوالتداعياتالصورمنعديداالتعبربهلىامثيراخطيرانكتا؟ن

تماما.تشوههلمان،تلكقصيدتهمستهلمعتماماتنسجملا

يشمملشاعرلدىسيمفونيبناءيتحققانيمكنلاانهواعتقدسارتربوللجانالجزائرفيعارنا

الرجم!ب:هذء

-مقتولجناحهبايمنيفحمةالضوءاليغلهنريالجلالون

بينالضوءتجمعانيمكنم!ديةاونفسيةعلاقةهناكاناعتقدولاالريسوسهيلعابدةلرجمة

.الهـلماتهذهمثلفيوالجناحوالفحمة

دباد،!دار
سوالرارىاناريدلاهواكاضلعيميونابصرتانلانني-

نجماسلي---+-
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!ه!حعهه!!حل!5!ث!5ص5ن30تهث!نه5حم!5حما!ج!ه!هله!مميلمح!-.3:قولهو-

ثع.ن!-وديلمنوانتاليمايعودلنبألهءدرالذيبىحطمت-

--كماكنتلي

.،.ت!!البر!ل!لىوو(دؤراا!،جرليلمناًنيتعرفلافدببممعبودةقلببميا-

اتنين-صرت-
!5

الىمستوىأوينحررريسفاًلقصيدةهذهفيالشعربم!ال!نيمان
،-!اءراوتلقاز-ت4حرارته؟فقدانهبل..قبلمنمجاهدالصديقشعريعرفهلم

ر.*ن!كانالذيالشاعرهداشعرحاضرعلىالثهمنهتكاهـتئيربصورة.
هـنو،بع!،دالشاعريةواهـ!،نضجااكثر،اليومتعيبرهيكلنان

النثر.تأريحيعرفهارمالتيالنثريةهذه

وبرصورة،ايضاولدنها.تعبيرمشكلةفقطالمشكلةوليست

دت،ن،،ا--،،ليءأؤ،1-آألى*ؤيكأ--يرذالصرز!القي3!بالىالشاعررقصائعنه.نجنحدرنفسهـةىمشكلة،!حاسمةاًساسية

!نوا-ط،الاردنبرينزامةعزرةهناكان.الورقبملىالنهائيشكلهاتأخدوهيالانجبىة

برحهت،لقصائدهارنمسيالمضمونوبين،مجاهدللشاعراًلكبيرالوعي

درجة"،"-إلىقي!ا!مإ4رل!"والإءارادإالراًرلىأ"يناًصاوإإقياوملا،مسئه"مصريةاغنيةالىالنها،بئفياًلقصإةهذهمضلتت!ول

أ!!"*-كأأة،فة"ارأ"ا:-أولاً!ءادبراتالادبفييرا"برا-ا"آمتلمولفلوجرانالعامهالصورةءنابعاوواولاحدول!افيتفترفى

وهـ-واًلفيهـ!بماأ!ب!ا!وؤو،ظور!،1أ)/صما،ؤا!دهفياً!قي!يرة..الاغنهاتهذه

مج!وء2ا"،ما4اً)بزيررالى!)واانال!*ابحضراتهـنيررجو..وبعد

لمنهـمءئاواًلىاًيررنهررووان3وؤيرريادنثمبراالىةء!اصهاة

،المرو-هـةوالارا"ث)-لآخىولإراتالا!"ن!الء،!توج!4حتى-م!-،وولاهديق"الممثل))قصيدةتكونانارجوهكنتماكل

ةاًرلىؤ-صهفهني"انبربى)وانلىا:روإتبرمكن4!اوبفال!.شعرا..مجاهدالمنعمبد

اًللازم!نين.والشممول**

اعتذاركلمةبقيت

افي"4ص"ننعيم-اًلاولىامرجةبا-منعباالسابقةاًلسطورخلالهميكانلقد

اًلاداب3!ة.ا!ة!!رة!!كلروةالشعرب!ركةاليومتحيطالتيالمرضيةبالظواهراسميتهماتعدءبىعلى

الممثل""قصيدةفيالهـاملتطببيقهاتجدافهاا؟منوا!تي،الجديد

للفاءر"والكلماتانا":اقصائداهدهذلكبعدوتبقى.ةالسابقة

خيرا،ا!دابصفحاتواعلى،للشاعرقرات،اللهعبدحسناًلعساني

الفنررةفيشاعتظاهرةلاثيرالفرصةهذهواذتهز.القصيدةهذهمن

.الكلماتالىاًلشاعربهايتوجهالتيالشعريةاًننجاربعنالاخرة

نسيجاتكو،نلمخيوطها..معلقةانها،ارضدونذلكمنبالرغمتظلالقص!دةولكن.-كعرونونجدهماوحجازبم!الصبورعبدصلاحتناولها

بالتعرهـ.خنىاـوبان!مليسمح

ضحلة،البابفتححسنللشاعر"الصيادلضعبان"قصسه!ي"+"4!ههطع

ولاتوترفيهـساليسى.شعبانفيهايصطادكانالتيالبحرةضحالهمخلة-اًطل!

تفاعيلها.ملحماشعرياعملاوتصنعتهزالنيالمدراماتنقصها.حرارة؟لادأس

والزحافاتالعللفيلهامتسعالتحجدا!روفةالنغميةعلىكراتخرجالادا!راًرومئش!ورات

؟يقولانالشاعريريدماذا:بسؤالنهايتهافياحمسست..

المصف"فيمعلمو"،سلطانلكملل"،ءاصدتلاارصلا"
سر

)*(.الاطلاقعلىشعرابهمااناحىلمم،درويشلفتح-

روكهسي/درس

شوشةفاروق
شعيبحهسنلصاحبها

ولكهنهالقصهصبن!قكدالادباءا!حهدالىالمجلةعهد(ت:ا!داب"")*(ا!شمطريقاول

.لهـلقراءفدنعتذر،لحظهةاخرفيتخ!لف-
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ال".يآ"ميوى

همهمويجتمآمم،2الكرامسحو

!يم،هلرام،،لأالييآكيآ..

الصةصافمنكهفحضنما

افظلالأ.اريان

*قمآ،

ألجفن،يحفيالشحيآلآح،مممم

ه!لالجبلجردفى،ـوالحا.ب

*"*

اًشاقناعلىالتفصبها

..لمآسا،الظميحنرآةفىسرآنا

صام،لى،ـفيصرير،لءطفاأضحثا،*كلهـ؟

:،الناربجنب"حكايات

55الفدارالو؟ليللعياجرى،ثرلأفرممابم

و،مئسا،5المميآعمآبتهمآيمأترلآ

كهارغرلانءر!فقناأ"وغفلةوهمواًلزمنايعهرة)
4..-

شعرنابقابافيالشعبيةوالامثال***فلاطون

أدغالالبمالتوهجيزهر

اميارآحمسآ،اءالصحرعلى((الممآمآيممابويستصرسيمماثمآاله"هـمب"

الجاهليةاساطر

الحجا-حلوة

ال"ممقإلى-مآ!ثمآليمطبممهآترحم

ص.ص*

ل!برمهم:ةار"13أوألولآ

الصدىويرتجيدويلا3ءف

؟يمهجمآ،:لأورد

قمآلمهسلا101 وعد!ء

للمهملاتسلهفيسص-ت

ماردلم3وفى،تاعلهاما

المواتالحقيبتلع

***

الرحيمههالأمعلىكانترحمة

الوليسههبعدوانطفأتعميت

-اويخليل

!!ر
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،*أ،ميك!مه!،،*ص!ي،هه!مهههههي*ث!ك!،،دهعي

لتزباثمانحلظ

همفممح!دح
.مى!هى،،مم،،---مه!-.،،""،"،هـهـ4،*"+"+*"

تمح!دمالىاو،ا)وطنفىالقوميهالروحتعارفساغرأخمىالىحاصرزؤكطالانالتدفقالقوميانطلاقنافياننما

حشخ!-يهةةاوكسارةفوعاتمون40الحقيقلفيرتفكيرهكدن،الذيالاضيهذا،العريقالثقافي"،ضينااستلهام

روعلتمامت"وترفضلتعارضهنفسهاالحريةتقففهنا،بنامرتكثيرذوأجتماعيةسيلسيةعواملبفعلننساه

طررقه،في!،رتاذازغسهماآلتفكيرفحريهذللثوعلىراذيةدرجةالىيوماوصلناانناديهشكلاالذيولكن

هـلي،لحشءحصانتهااستلزمت-الزامبدون-السليم،والانساةجةالتجريبيةالعلومفياذثقافيالشضجمن

لوطنن،القوميةالروحخدمةالىتلقلئياواتجهت،الوطنياورلسفةافيللمدنيةوالممثلينالعالمقبلةكناوانن!إ

العربي.النفىروعلمالاجتماعوعلموألتاريخوالطبوالفلك

......-.......لاتلسلمثفبىشيئانصمعلملوو.حتى،وعيرهاوالكيممياء

طوظالهاهليا(؟حللر"يىىدم!هاحمالنيتبروضعلعوحنحهمالكنكاملاا؟والالتمماريون،المغرضونيقولكماالماضيةالسنين

:....والسرياناليونانحضارةمنوالترجمةالنقلجح

غاتملكنالعرضةلعصح!صومحىرنرجمبصكهالقولفهف!كحىحعمليهلونيصهاجتنافاعلءلىناحيةمندليلوحدهقهذاوالفرىن

لا.بة.ذ.:-"يرينىح.ناحيةمنودل-ل.الوانهمابكلالقديمةللثقافاتوتقبلنا

الالسى!سلعلرلصم!انتمآعهاا!مضمهـللةإم.مجرد.،الاآلحئورووالثقافةالحضارةفيالتاريخيدورناادلنااننلعلىثالية

.رصور-رىءومثاءاالرومانيةالا.ةتصنعلمفلماذاوآلا،وامانةببطولة

كبليصصوا،العر/يالوطنوبماالحكامص-نوعملاوهسأطورا"مدةا!مربحألوحأ!ا..أالعربصنع

ابىوالدنخىالع!دبيالوطناانن)بفجمأنذلكتمسحلمىحالقوجححصا"،لإ.العرباليهوصاحمادون

قوءبةبجنورقا!ت-اكأناوأسترقلأل"للقضا?لى!-زراكلنزف-دكيفنصرفانذلككلمنويهمنا

اورربيئأالورومبةب!تيقاًلخفراوثرجن!بووالاسىفري!جينالا،إهأخىرءضاونؤاكاهاًءسولسماتناالحاملفبالملالتراث

مو-!لىبتدعيزلىان!-لمثول!..ز-"الصاطال*وص-"والنظرةصنحن-!ينالكثبرنعوىحتطهيرالىنتجهانوارى

قيمش،--أوكلا،اًلقوور!هةماع!،ترررء؟-؟تجادانقافي،تجت-لىالص-،بمنغوفينبتبثم،اولاالتراثهداتحتفرالتىالقاصرة

جاداثؤ،ؤياتجنيداصت،جحه،ة.بالعربلشءحش-الياك-:"ح!دار--كدءب-ذلكإنشكولا،ثانياواحترا."حبه

لت-ع-ت،بالنسصةقيمشها،ماثأقو"--رز1صا!-ورليورز:جنىورذفيكلوردص،ا-راثاهذامم!!ونالمثقفون!ليعركبيرا

بةإة1)عسىحر،يذألاقت!،دوالسىحال!--زرقيه-هـ،،ليبالعروالا،ؤ،مهوهزتبحفدفق!لق!لا.تم،محققةجدابة

والض!!،نرثتش،ءناهخاضجأاتع!يراهيأنهماوكيفمنفيدأنلىجىببلشبخارصنعلمسلجيينكنل

وايرليس!الواقفينر-د)،حشذوبذالمث...،اعزفدالاكحبشمراتزطعم"،صالحةبدورالتراثهذافميدلككل

والتضىايلإ-فالتزعلىونقضي،ابقتشعوانبعىدمعفاالسيءرلمك!ورابدلن،قدن!ونوبذلك،الحديثاليلم

،سائلن5زسشطيعرو،كللذلك،نى--خدم،بالحقاثق،وا)هـ،نوثؤةاتزاز!ىعورلثقافتف،بهننظرالذي

ادأرسباوتدوي!،1العربيالوطنفيالثقافةتدكلخنترر--نالاخرنستجديفيهلعيمثثاالذيالمسخمنوبدلأ

هـذاالجم!،ال!-لبةكأءجةالارزضعوبذلكةوالجامعات.العظ!بموراة-جفا.ن-ضئيلةولو-ركيزهلنايكون

بلى.ل!؟الثافيةالدعامةجوانبمىنثر!ما-انبامقدارولاالثقافةتلكتفصيلفباخوحرولن

مع،!-هـاءفيالرضالثقافيةملىالم!اكأبز،ب!لحن!و!،واوروباءامبوجه!لةالانسانالحضانةفيتأثيرها

تم،احسارررالقوروقيأناولاقلت.ر!ى..(الضليمهـزرالىتصعلامسمافذلك،و!وطانهوضاتطووهاولا

ا،حساسهذأبذرذ..لا.مقىدارهيواحدةزاويةمناليهاونظرتيالمقال

11"الخفبفةالثقافيةانلأحصمعوضحنالب!تبمكنالطعلحسافياعند.النحوميةمنهاتميدهما

برنامجبوضعوذلكراقحسةاغاناو-.وجهةخياليةكقصصحىحقؤمن،حريتهايحميسياخمنلثقافتنابدولا

بعدلل!در!!ةاتجهنا15فاذأ،اكقافةصنالنوع)هذاانانسانكلحقمن،يعبر،وانيفكراناذ-انكل

-اسحالاحهذانزيدانالقوميةالتربيةمناتطلبتذلكألحيالمقترحىاتوفيوطنههـاكلفيرأيهيبدي

وافيهـفيالمحبوبالنشاهـالثقافيالوانبكلعمق(يعارضهااويمتقدهاالتيالاراءؤب،لبلدهنافعةيراهل

إلمدشسةطفيوالتمثيلوالصحافةكالاذاعةنفحى-حهالوقت،زفسها"حريشغيربمنعهاننانممحلحقمنوليىر

يكنلل!هـؤإتهذاعندزلقفانددكصورتىولب-ثالدؤورة!ففيبق!انصاحبهاعلىتحتمالحريةلهذه

الاعدأدفانقوميااحساسافعلارحىققصاذءرتءلىتحتمنفسهماالحريةوهذه،تيارهايموىالقوفية

فيالعل!يةمعاهدنا"-ننتطلبهالذيالقوصبألثقافيص-،داذااما.فقطالحقيقةعنيبحثانمفك!ركل

..يليبماذلكفيأسهم،ازب،واع!ا-تخطباىاحاجةلخدرو-ةوتفكيرهثقافتهلسخربانالامرينهذينعن
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حعووألنتوتذكيوالعلميالعربىالطابعكحمملناضجةالحيعةبالبيئةاتعلإعاارب!الىصختاجوناولأل!ن

الوطني.القومى.العريالطا)ح!مي!--،يحيماا)تىا)عامهالعوميها:يمها

..،...................ة..بدرددردوحفطبلادهولروا!بلادهبناريخردكله

؟واواقررالحلفيهاوثقأالنعاالدهىهلصرألعلإلكلطرشيلبقبلوهـ-!را!التطااروختعريبالىمؤاجيونبالياؤكحسن

.سظإىاءسرامنماج!ى،مدارسمانياكررء".ءاىرسبطر
نفم!هيابولانئئحهافبىتتجهألدلتغذيةقانافهحهيةلسلومعيهنة!يلكنهاعيرتقالرفةصمما!ملىهمرمونربان!بنا،!،،ل!ط!ثيعاشىواصن

وطيبنبيلهوماكل!حترمكي!الوجدانا!ضميرنا!قيرهـ-واألبعحطهدابءمواتمى!وان.ولأالجىديدالبع!

"العربالقيم،فيهنعيتنىالذيالمجتمعؤيمونقدسرؤولصلى"نينزعن9اىاحاجهزىلإ/نجاونرن...عاجيعيما

رلك؟عندناوالخ!لقييةالدينيةالثقافةادتفهلالمثالية2-تدحىمدهـ4،التجزيديالنعدريامالمع3فكرالأسمالدد

نراهاالتيالحيهفالوم!خ.ال-والذؤلمثعناجيبولنانارىولدلث،التجريبمباندفسهطالا.س!ا!با!اوم

ناأريهناومن...ذلكعنىت!بيب.التيهي!نلأنحرإفاءبدا"أ!رو،"نبقدرالمدارس!س3ال!يانمثل

رجال.نالناضجونالسابقبمحناهاار!قيةانقاؤقىهـجندا،?-ااوا!ش!رلى،مصصرقيبحمورهادخارجيه/بالمم

والنواديوالقصاصونوالادباءوالتربيةالنفسوعلماءآلدينوفخمد)رس،جدء"تهرالستفلاالاالىنن!غلوالااليدوية

نيتجرباللإيننعشحتى،والا!جتسما!ةوأ!قافيةالرياضيةمدرور"مثرددينافتكونالختدفةوالحر!لدصناعدت

الروأفداعظمعنبذلكفيكون،نغوسنالأوقلوبنافيحيةللاعمطلومدرسةالنحللمربيمدرسةوالقطن-لزراعي

النبيل.الروحيبالسندالعربيةالقوميةتمدلتىلاليدويأدعمليكونلاحتى..الخوالأح!لةالكهرباصيه

........02لاصهـيى!قوه.هابنائنماتممافةعنبعبدأء!+نجهلتطل)ديل

العربىوطننا!ىالدينيهالثعا!مه!نلوحالىهناوأرب!و!صواترهـاا!عربيةل!،خاصةدنايسةتوجهرأبعة

وساللهمولهم،الاسلامظلتحتبالضحدمصخ!وهيؤ!نا!أتذتهاراعداد،!ةالو!والثفا!ةالعربيةالقومية

مخطعينغيروهولاءودعاياتوجمعيماتكتبك!الفاورةاهاهـ،!لجقمنهجوتص!يورالمتياينةمعاهدهموزوحيد
واقحعيتخطى

ص!لهأتم4وعيهيوةعمايطةممتهجهمدعربيمعونطزلكمهوماالثقافةبهدهابنالنافينر!وبذلك،عظيمقوصىاترعن

فهذه...مايقولونز!فمدىتبينللأسلاميالعالم.ا!قو!ب"حيارراخشاجفاالىوالقوىالاحساس

دونفق!ألاسلام9"خدالىتتجهانجمباذنالخضا!ةوالالستمم!!صهةمناسراقيلىبهاتنهشناالتى.ألدعاية

الكاذبة.الخياليةالدعاويهذهبمثللتشويههإلتعرضالىحاجه!ينحناحرىجهةهـنوالننسيوعيى"

مننتكسدهماالتيالحسيمةالاضرارالىممذلكوأز-،التعبروفيتنثءزربو*"بئما!ة؟"4ددثمواجهه
.ء..لا،ء.....ص...اني!جبوهنا..اجلوالافماالأكادءبهذهازاءاعر!كاأ

لوض!دلكن
فهمسايفهنمفاآل!تعهـذصما!ألمراهقونالتيألعقافهبرالمل!حونهنجأجراوالاجت!ساعالعربالخف!سعلما!و-هودالمهمظلهذ!يجند

لقو.يتفامنهجدوىلافيماوحهدناوقتناونشغل،منطئلصلتف،درسءإىالتوفرذلكيصاحبكماوالتربشة

بطريف!ةتعالجالتيوالمحلاتاالكتبشانشيدنه!ا،بيئتناالىبناالمتصايهالعالمقضايدوأهماسرانيلالاولبالعدو

.وألشذوذوائحريمةالحنسمسائلتافهة!ا!حةوالاحم،ب--"والثقافيةاورب"اوضاعنماجانحب
..ء.-......-..-...لأناحيمنبنالحيطىومالاحيةمنبحياتناوصلتوو

اليارالاعلىالمعر!هيالممالهدا!ياح!يرهلعطه..وراءرا....-.

..-محتمعناتتنازعالتيالثقافمة!!دو..صهحطنحما-"ي!دعي!دللث..احرى وكمعه،-ريعا!ا!عرالعربي.-.....

الغربيةالئفافةهوثقافيرتس!لاول...تيياركلمننفيد..والمثعمونالباحثونءإيها!رليتووالبحوتحصاعأ!وا

نمنمانللمصقولخكير.ومن،وابداعغنىمقمطصلهركل.ثقا!ينبملاحين"!خريحيطناماامامنقفوبذلك

نفيدولاالرمالفيراؤوسناونضعابصارناونعمى،2!أشا0ا-لطمأوالوعى!يهالشفالححسانة

والنظرياتالعلميةفالثقافة...كلا،الثقافةهذهءنألحنخدما)فيالسلاحذلكلتاريخية1ثقافتنا..تم

غيرز،يأخذهاءكمالهحننأخذهالهاوطنلاهذهكلوالمناهجادصاهحى-"ادروحعنبعب-داوظلالمافيفينكدر،

وصيغةقوميالونانعطيهاأنالم!تطاعبقدرنحا!لولكنلاسص،بحلويلازمناالقوميةالتربيةومقتضيات

علىوتجنى،فدناتقفلتي1المنحلةالثقافة(ما..عربية!رهـواكلناناؤحفالبى،حىالأيةءاىرجا)جنالأتقفكتيرذ

فيناماتركضهوكفىونمنعهانحاربهافتلكومقوعاتناشبابناذهـكفياعتمد.والشاقدموهتممطالعربالتماريخهذا

فيالقومياقيارهوالاخروالتيار...وضحاياجراوحمنلحدلثعالجتالتيالغربيةالمراجع..شيئينعلى

ن(ويجب،الفبيةاوالادبيةاوالعلميةالمعرنةالوانكلالمصادراومغرخسةاوناقصة"نطروجهة!نتلريخنا

تبنىاومشساكلنلتعالجفكرةفكل،بهيقومونمننشمجع..!ؤنليطورهـ-!منتج!لمالتيالقديمةالعربية

لانهسأ،طيبةفكرةهيوتقاليدنلبروحنامصبوغةحياتنا!مإلارا!كةاومزورةالشاريخسيةثقافشخاكانتولذلك

الئنعبيةفةالئقلهوثالعثوتيار..وشخصيتنماطابعناتحملكنسمطلاجمطءاولاشجهأنوارى...طابعنااوحياتنا

هذه.وكلوالصجف..والمجلات..والسيبما..المرحانضماحقاالمؤسففمن-تلرلخنا!نالعربالمؤرخون

.الفكريوالصراعالثقافيالطابعتحمللازالتانبرسائل-"ا!غربااسظرهنوجهةم!اًلوسج!العربيالتلريخندرس

مجتمعنسافيالا!بناللووبنبينهعركتهتدورألذياببوابنثا!ىبنفيهكشبوأقدالعربألمهـؤرخينن1مع

الاجهزةهذهكل.لوضعمنظمةخطةرسمولكن..العرمميهانعرفالاعجطنبعناماكشةندرسذللأومع-شا"

يحققبانكفيلالقوميةار!خلخدمةتوجيههاوالفعالهعلينام!سجشراتاريخشاذلكبعدونكتب1واغراضهممناهجهم

مئها.باهرابلناادثلحو1وانتخابكلهالعربيالتاريخووحدةالقوميالنتعور

!كيدم!مدوبذدك-التشويهاوالتزويرلايقتضيوهذاواختيارها

القلابرةبجصةا!العيدتاريخب"فةنقلونقدم،والظروفآلايامافهـعدتهمانعدل

\!!



8ممكلمه"مد"،قهممممممدصيهه+ء"ه"هه*"،ء،"ةم!،همه،ممه،هـئيى"مهممهممه?

هعتمئع05!رء?

هممبىعئإأرعضغزئزتضشاعضش!رغرئشصضئ4-

ئزكم!لمجدززئنئزت--سصرنوتب

،كل8ء،،،،يي،8،،،ء،+،،،،ر+،ء،،!ي،0تمههههه!كه!هه!،ميمس

فيمادالماارددوكئت..وجميا"ء!يدبمابنفي،واخواتيانياضفي،اًلى"عذإبانواعابشمعاًتلقىوا.ا،ا!ننفك!رءنانقطعلاكنت"

فيسواهيع.-!بنئري1الجزالطالبتئهادةمن).."نظيفارغمذلكينلوانبالقذ،دات،غطىان،5*نالانس!انان:نف!وبينبيني

،،ووطهـ8ة!*!؟ه"!،،(1)اًلمتعةنالجرح"كتاب

بسسذايذادينيانعادتهمنكانولكنجداكبيربراس!"قيراطدائمإكمسا.فجرجماالامورتعدلم..بيضئناانقطعؤدشيئاهناكانلاشك

اجلمنا،اًلنظاراتاجلمنربمااوالفلسفةاًدرسلانيربما.الاسماعرفهاشي.معيوالحديثلقائييتجنبفهو،السابقفيكانت

..الرئرانةوالضفكيرمنمسحةمظ!ريوتعطيتلمءبأتارعيالصلعةبوجوئانويةفيسنواتستمدةالدراسةمقاعدتقاسمنافقد،جيدا

..لكوقعماذانياحك؟..انتص!تكيف03للهالحمد-وكانت.الفلسفةصففيالاوليةعلىمعهاتنافسىكنت..بالجزائر

لافخف.برببئيكذلكسيزرىانكثم،اعصابكمحلىاخإفيااخي-انهمتأكدانا..للصداقة:اؤولواكادللتعارففرصةالمنافسةاهذه

رسالتكلكتابةتستعدانكبلمغني.بربرمذاتدوركدجمبجيءإ،سظراط.شخصاننيعلىاليينظركانفقد..الكلمةعمنىبكلمديقييكنلم

بالفلاسفةجديرةانها..واللهءك!شةف!ة.السجنفيالجامعية0الفرفسينالمعمرينمنغنيةالىاسرةينته!نهلا.طبقتهالىارقىلا

..اًلكباريحصلاًنالجبينبعرقاًستطاع،فقيرطالب؟..اًنااكونمن..وانا

..ذلكوقعيهفليقلءكفي.بلحاحياارجوك-ليتبرفكانوما..المدرسةليدخلماكانذلكولولادراسيةمنحةعلى

امامهعوضوعاكانقلماواخذالجدعليهوبدا،وجههملامحرتوتغالاوليةعلىلينطفسهكانوما..المترفةاًلذنيةالطبقةابناءمنمثلهعلى

لي:قالثملهامعئىلاخطوطايرسمواخذالطاوروفودحقياليةمداقةقبمدونتحولالاهورهذءكانت..الفلسفةصففي

اًلسنة.بدايةفيعليهءرفىنرضيالذيالفرنسيزميلك-انشأتقدمعاقضينا!االتيالمستاًلسنواتفانذلكومع،بيننا

؟..بقصدمن-ولكنها،تأيدبكلالصداقةدرجةالى1لانرقى..الزمالهمننوعابيننا

04كلود-.حالكلعلىالودمعانيمنلالخلو

؟..بوصومدرسةفيز"يليكانالذيكلود؟شأكدانت-الىازظكاعندءابذلكشعرت"اًنقطعقدشبئعاهناكانلاشك

.."إ"ما"ءلأكد-ج!لمتصوأرتحدثتفقد،العاليةدراستئالانمامالسوربونجامعة

أ..معهلكحدثماذا-.."ناموقفهميفيرونالجزائرفينعزفهمكناالذينالفرنسيينزملاءنا

..النئانيالم!ننبمنانهاعتقد..ارو:ئزأإزلابقيانفيلهردزب-لانتعرئزلمنان!دإرافلعلىاو،رامفيالاصببعئزنحطىالماضيفيكنا

،،فرزرما،الىذء*اط،،الىننحر.برجبئهنقلتاندمحداما.والتعلىيبلمزسجن

الاسناذ،قالهءماشيئاادكرولاالمحاةصرةالىازءيم"لم..الم!اءذاكواص!حناعذ،بوارةالارهابشملنافقدالبنرول0دمه؟ودءاتودمرت

ديشارعفيالبزازرإينللطلنة.لععالى*!الحواًدتديافكركنتصاثع-*الحؤادتتلكاثرءلى.والضوفالقلقمنجوفينعيثر

..التعذيبشوءـغلوقداثرقة1الياور"مةوجوه،ماتخيلو،ضتالص*وصيالسب!ءـوالمرأازرئى،اًلصوصيدبماشارعفياًزئوليسمركز

والصاب-ينههراًلمطر.الشادعالىفخرجت،المحاضرةاؤ!نهتج!ممعا!بسانهدرجةالىلو؟خهءتحمس!يثواهـيد.هيبو

ءونيمنالناس.الخطوثقببلالضبابوسطفيالببروانا.كثيفوهووطنه)-بششصانه.ابوال!ةبس!عمل!اكانتالتيالوسائل

واثيابيفبشلانيهمنيؤلأانااما،المطرمنهرباخطاهم.ب.رعونةطلعنااًلجراة*انمتأكدانا..اكسفوسام)شنحقذلكاجلفن

الناءلمبوقعةأحس0لا)ضقطعمستمرولكنه،خفبفمطراز4.فبتللااًجلءثايث+رفوسامفيبوالسي!منحقدديغولالجئراًلانيومذاته

حسيتخدرالارئزعلىتساؤطالتيالقطراتصوتاًنهءالارئزعلى.بثمنلاتقدرالتيخدماته

..الئ!اعمةاثاعربنبا)ـوفنفسيوتملأمنفيرالهءوءضيدبماشاوع!بإرههبااًلمكان-ذلكعلىمرلقد

هذهفيغرجمبلاننيربما،المطرسقطكلمابارحزناثمرلماذالاألريمينعيسواصب!*،،وذيرءـم،بلحاج،سليمان(صديق:الاخوان

فيمولكن،بعيدزمنمنذاسرتنمنرورمالةاتاقلاتجميماو،هـيار51-يجبءمتى:يرتساءلمناواحدكل،اكاناذلكمنمستمرخوف

فقداخروقتايمناكثرواًلالمبالحزناشعربالذاتاليومهذافينجتمعجعلناالذبماهووالقلقاور!ركالشعوروهذا؟..دوربمما

*شعماريةالملطاتقامتفقدزلموبنالهاًهتزتصراالجرائداليناحملت.سراحهاطلقالهسممناعنسا،الجامعيةضةالمديفيبلحاجالاخغرفه

..الخمسةالجزائريينالزعماءوافخطفتقرصنةبمملالفرنسية.الظروفاسوافيص؟!ابدالايفارقهالمرحوطابعللغايةمرحبلحاج

ينهمر،لايزالوالمطر،المشؤومالنطيصرخونعةالبمالاسمعانيصديقالاخوانالى*خغرلمالشاييقدمكانغرهتالىدخلتعئدما

الخطو..ثةيلالضبابوسطفياسيروانا،كثيفحوليمنو،الضبل!بصوتهقالصن!إرانيكادفما..فض"يلهواًلاختورزفيوسليمان

لينتحبقلبيان"فرلينالفرنصالتزاعربيتوتذكرت.للعجلةلاداعيالمرح

نفسي،وبينبينيفيماالبيتورددت"المدينةفيالمطريسقطروينماأ..ياسقراطالصحةكيف-

..عالياصوتيرفعتثم،اولاالصوتخافتاتخيلوانا،نسباصغيرراسيلانسقراطاشبهاننياءتقدلا

الحاجةاشدفيالنلادتكونحينماالقدرءدتختطفوم!الهييالماذا

..؟.الاعمالىبهذءليئدالعالميبالضميرمايسمونهسيخركمش؟اليهماًحدفىأيريين1جزطلابخمسةبالفرنسيةالفهكتابعنوان)إ(

؟...بالذاتالظرلىهذافياخبادهاعنيانقطعتلمانه،واسرتن.باريىسجون
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.كثيراوطنيةمأكولاتيعدمطعمفيالح،دث.وةوعمناسبوعبعد"لقيت،ويكيدونسوداءكر)هيةاهلهايكرهنااـلتىالمدينةهذهفي"ناوجوديئم

الىجل!ست.المواطنينرحدءدإرهالذيالمطعمذاكفينلتقيماكناوالخوفالقلقمنا-الاهذهعلىسيستمرشىالى،والنهاربالليللنا

مداعبا:لهةلتالننحيةوبعدطاولته..؟.الاطمئنانوعدم

؟..يارزقيجبإدرونتهـك"-اذا-ريثياالمقاهياصرالىالتجيءانمننيبدولاينهمرلايزالالمطر

..جبى،دءنديسل-ذؤ!..ملائماللانيني؟ا-يمنإبالظرالمظ!ىاهذاولعل..ينقطع

..رأيتكلقد.عني"ءبيءانلإبء،ول-الضجبجان.الطلأبمنألاخوانضره!اكاصادفانجداالممكن

.تقه-هـ؟.مادابربكليؤل.؟.!أقينيابن.؟.رأيركأش-ا!"!بماـ"ماخبةاالمو!بقىزلمكمعصء-وه!اا(قهىفيانمد.باعقد

..السينطفبمنرألينر-!هـاباالكثيفانالدحضهـللألمنارىالي.الاسطواناتصندوفىمنتنبض

اسينما؟..االىالمرء/تهباًنةكهررأسهشاروهل.؟.ا!شنماؤب-حتىالنقديةاكأطعبا،نجذيانهورملهماوقالصتعلىسعننندينوبنتا

يتحممنبداًذوقكانإ،رزؤ!تعرؤطهل..صالكلعلىجميلةانها-للجلوستماءاملائمةاًلمنعزلهالطاواقيفلك.الصاءبةقىاو!ا+شقطع

؟..الاخيرةالايامءـذهفيبقاماتهمشباناربعةامارو!وقفحتىمكانيفياً-تقرأكدلمولكن

.؟."نقهصدمنبربكنيقل،تقصدمن-وسممته،دوجو.دمدر-لآاةوت.!1زببليانه،ا*لمموعرفتالطونجلة

.أ.واللهجميلة.."لسينمافبىالبارحةمعككانت"لقيلبئت5-:لرفاةهيقول

ش"!العرإفة31؟افهكانت.صاخبة-كة!رزقيغرقوافي..منهمواحدهذا-

..الضحكشعهـةمن:ليو!دمهاكادصا؟ملأ،اخمرامنقنينةيحملهماصكان

البارحةشا!!.نهاال!كهالبنت.مخطيءارةاهذهفيانتياصاص!-..الخمرأشربلاانا،شيا-

بههـرسة!إفى.جقينالسبوعمذوعصلت)قد.دلببلةاصتي!!سي.؟.تعنيمادا.؟.الخمرلاتشرب-

..المجميلةالفنون..مطلقاالشمرألثربلااتياعني.عفوا-

.؟كأهاتخبرنيولاجمالهامتلفياً"تلكايكون.مجرميا-..تثربانبدفلاالتاسبةعرتاذاولكن-

..ترفكولهنها.ازت!هـلا.نعرفهاس.؟.فضلكمنالمضاسبةهذءهيوما-

.؟.تعرؤشانها.تأكدانت؟..ر.رفئيهي؟.تعرفضي-تمتمعالم.؟.العظيمصارنارانرالمطلاب،بطتفلكيفتشاهدالم-

ا"تك.تعرفطانهااؤصد.راء9ءتء!ء،اراك.ياهذام"لكعلى-.؟.الزادلواًلى

عنك.حددطقداًخيزكاننتولا.0ادر!"افي!هازيلةىشت.؟".الثورةزلحماءاتضطففدلاكوسحتانالجرائدفيتقراالم-

الحالةكيف؟.ب،رالاصهيما(ىؤلى،الا*بار"نحملمتوماذا-.انئربانلاارإور-

.؟عناككلودالدراسةفيزميلبمليفقال

..المقبلالمشميس.)ومزرتضااذاف!سكبنا؟ا.فساان.نه."طيع-صارالاتنشبتثسبوانمالمح2رنسيؤمواطنانكتبرهنانينبغي-

..اللظاءالىطيب؟.الشميسيوم-..اًلعظيم

8**!ه..ا!ثربانلاأديدلكلمقلت-

كلودالىالخمر!سنيقدماًلذيالاولالطالبأستدارذلكعند

اخنهتلقبلنييهفاـتساءلكتترزقيمحدإقيبيتدختعندما/:...خرة6سبلهجةلهوقال

ولااصدقائياعزمنرزقياخاهـ!لانتعروخيكانتازء،لاشك.دليلة..جداشجاع..شجاعصاحبكان.يحلودا-مع-

اننيكيفلاادري.البيتفياز؟دهكنتعندماراتنيقدانهاثكد.:ا!انيوقال

وربما.صغيرةكأنتلانهاؤربماالجزا؟رفيكنتعندعااًليهاانتبهلم..جداتب..عنيدصاحبكان.ياكلوداسمع-

جميعكانتالمثورةنشوبفهبل،وخجلاجاءلقائيتعتجنبكانت:مهقدافقالىتحمسفدكلودانويبدو

البنتوكانت،قاءماتحريمامحالعلاطةتل!نماجالث!بلإدءقالدلجنمم!يناًتمحرمةفيدرساساعطيه..!مهاتركوه.واحلةطيئةمنجميعاانهم-

......*دب

قدالجزائريةالبنتاًنرسائلهاًحدىفبىسعيدعميابنلبىةالا!رادورميعلىاقفانوتجل،"لكرسيعلىجالسالاازاـلكننق

تتحملاصبحتلانهاشخصبتهاتكون!لقد.اًلثورةنث!وبمنذتغيرتالارض!لىووقعتالكرسيقنقلبقويئضربةكلودركلني،للمعركة

لاي!عرتسههلادحصرلح!رحننىوولياعلعها،فغلعلهالعصكر*خعانكاتكوشصلللخطرجمثيرحهارموني!اًللئام.الضبابخلالمنالاابصراعدولماًلنظاراتوفؤقت

بة.00.0.00.0ر..اشربهاانرفضتاليبالكاس

هنتقبيديةبصورةإخالىالوالدكان.البوليسيدفيلا؟قعص.:ىءلىوقفتثم،النطاراتفوبدتالارضعلىبيديوتحسست

-يعائبها"لتىاًلمأساةامامسخيفااًصبح؟!هذاـاًل!وفولكناًلفضيحةانه.المعرىلأفيثالثطرفتوخللقدمنهماح!يتقدملموصنفسي

كانالتيالقيودوحط!الوطنيالواجبتغلبو،د.بأسرهاك!عبانتبهرمومندخلتعنساالمقهىفيموجوداكانربما.دزقيصديقي

الاحيانبضفيالبنتإلحثواًلواجبوهرزاً،-بنتهعلىالوالدإنجرضها،اررنر!فمثليويىالعضلاتمفتولرياضيبطلدزقي..اليه

لباسوتلبسالمغاراتفيوتئ!ام،الجبالافيا.عيشالمنزل"جرانثموقييلويثمهقفيخئق.عنقهعلىقويةضربةكلوديضربرايته

..اردقيوحملا(رجالوتطلعتالصاخبةالموسيقىانقطعت.*سطواناتبصندوديصطدم

ولكن.الجزائريةالعقليةفيحدثتارتيالمنطوراتبهذهاسمعكنت.*خرونلثلاثةاالطلبةيئ!خللمولكنالمعركةساحةالىاوجوه

صلىيقيهوذاوها.ذلكلممضا!دةال!رعةلي-ئاحلودائمااتمنىكنتوالطلبةالعربالطلبةبينعامةالمعركةتصبحانمنخائفينكانواولعلكل

ثمينة.فرصةلييقدمرزفيقدالمطركان.رزفيص!يقيمعاـلمقهىمنخرجتثم.اـلنرنسيين

دقائقتمضولماتوقعكنتممااكمرفىينالاخمن*بالالاستكانالبراقةالنيونحروفوكانت،"دإنةعلىهبطقدال!موكان،انقطع

كانتالتبمالنيعهالحواجربئلمكواًحسستعائلياالجواصبحصشلناتخبيءماذاترى:وتساءئت.مانلةبسرعةعينيامامتتراقعى

التحريممشاعرواخشفت،زهـانهادتالجزائريةدالبنتعنتفصلني،ثميرضينيجوابعلىاعثرلمولكنقليلاالموضوعفيفكرتو؟يلايام

اننصيشعرتلمرةولاو.المرأةامامالحديثمنتمنمنيكانتالتي..الاهنماميشنحقولاحالكلعلىسخيفسؤالانهنفسيفيقلت

كان.الأراءمعهااتباثلوانا،بحريةالمراةامامانكلماناسصيع3!اكأ

21



الساعةعلىبارنسمونمقاهياحدفيمعه.رعد!لىكنت.رزقيمنوتعجبت.المرحمنقليلوغيرالجدمنشيءيخهعفوباحديثنا

سأجدهلعبم.نفسيفيوقلت.عبثاهناكانهظرتولكننيمالعاشرةلحديثييصغيباسماوجهانجرىيئكلمبارعامحدثااصبحتكيفنفسي

وجمتولكنني..الطلابمنالاخوانبعضزيارةفيالجامعيةالمدينةفياًننيالإياممنإومفيببانييخطرلمم.!لنكتويضحك.باهتمام

اًلبيت،الىارجعانقررتوصينثذا(دخلي!رسونابىولبسيرج،لاني.اللطيفات-ساامامن!!.ةاؤولاندرجةالىجريرئاسأكون

ولم.لمةالليتلكفياًلطلابإطاردونابىوليررجالانادركتؤقدلمدد.جراًننياًلا-.،نبعضفياًليوخيل.(1البائش"))النكاتمناخاف!

اني.إوجهونالبولبهبسرجالمنبثلاثةفوجئتحه!غرؤةيبراباؤ.تعاكداصبورتلقد..امجزةاحدثتواكن..تتامامبلخةنكنةفلتاـذا

لي:يقولا*لم!موسممت،الصغرةالرشاثء،تؤوهاتمهادعضاالي!مانقلوان..يضحكونبىبنالاخاًجعلاناستطيع

..يرك.!دارفع-..بهواًيئ!عراحسه

الثبوتية،اوراقيسوىيجدوالمولكنوفتشوني،يديؤرفعتتفا!يرواعطننبمبخيرانهـمليإتوقا،والاصدقاءالاهللحنوسألتها

منافرغتقدوالخفىانةالم!كلبادراجكانت:الغرفةعلىنظرةوالقيتايسااسشعوكنت.اًلصغيرةبلدتنافياليوبيةالحياةعنمدهشة

..عقبعلىرأساقلبقدالسريروكان..محتوإلالها:-تقولوهيادهشةاامنشيءفي

؟..ا&فائقوضعتأين-الخباز،ابن..تذكرءانكلاشك؟مصطذىتعرؤطهل..مصطفى-

.؟.اـوئائقاء!نوعاى-..النظامفيمعهاثعتغلكنت..بالجبلالمشحق؟تذكر*

الر؟ساء0احدانكنعلمنحن..ال!نحريرجبهةوثائق-عن.اعلمممااثمرتعلمبهافاذا،للنظامالثوريالمعنىءنوسالتها

..ليثالوتدفيوليططالبسوىلست-ة-ان!ئتارتيالسريةالمخلاياوعن،المختلفةالتحريرجبهةاجهزة

..احدهملف!لمفي!(يرشتركالتيالارهابمنظماتوعن،قريةكلوفيمدإ!ةكل

..الرسرفيسيظكلم-؟،صبحقضبتهبعدالةآمنالذيالشعبعنوحرتنتني،والنساءالرجال

:الكلامانيوجهضساءاتمرتوهكذا.التحربرجيثطمعجنبالىجنباالمعركةيحوض.

الصوصي؟ديشارعتعرفهل..عنكرغماالمركرفيست؟كلمنعم-..ثانجةمرةاللقاءامرعلىاؤ:ر!طثم،أفكاريمنكثيراخلالهاغيرت

وستج.ينتظركانه؟العامالامنمد.لمرديبو2اهـوسمعتهل*!*

..رزنر،بشير،بلحاجفيتظرونكءصابتكمنالاصدقءبعضاًلقي!قد،اًلزمنمنطويلةؤكنرةتمراققبلشاةقياننااعتقدلا

..المجرمو!يسياقمثلماوساقوزيالةيود!!يفىوضعواثملصديقيز-؟ارتيمن.،!مبنبعددنيسسانبحيدشبىفيالقبضعلى

،عه،

نااسننطيعكنت.راسمهااص"فلمولكني.ببة"!ذاؤهـةتحتمررزا

و!!ات،دنجبىسانحيضمالذيا!كو!ذلكؤ!ةوايد*لايمء+!مدعواًيت

لائعلم!الوخاهاتأيبثكلواهىمنالدرسهس.!فداكرنيب!لىواوئئاسالالممكانلإنهارالضخااخظعاهذالحضهور

..!القبضعبههالقي0.\

منكوبوامامها،بج3فيتقرأالصفرةلىء.هاطاوالىاسمةجاالشلمهاكاصرويهرع!بلقاصفر!اص!صباحى--جميرمصريخ!ا؟.\..ثبر:

رغبةوتملكتئي،والاخرال!ينرينرشفاتمغهلحتسياصنا&ا!ايكىعسالئهافيخ!-ب!-جميلصبنهثموضي-موسجمنياتا

فييدويالصدىاسمعص.ةىقواي!كلباسمهااهن!ارزفيشديدة...الى.الفي-ء"-؟..

نالااحبولكنني،الهادئةوالساحاتالمقوسةوالممراتالموخةالكنائي..جمزكصف...!ىصماصاخرأكباصئوررض!يبل.نر---!*أ

لاول..الصعداءوتنفست.المجرمونإ--اغمثلمااساغمكبلا.لراًني.م..كىظربلسوررصفى..!صد!جمانوردل..هـكرل!"!3.ات--!تبت

التيالمسخيفةوالعاداتاً)باليةاكقايىدمنحراتبأح!سستمرةلمحهـضصفيسنىلل!...فيعزءأسوصةئاشهـمح!فيكل!01-.تل!

إشتطعالانسانان:نذسيفى!يوقلت،ذاتياحققانمنتمنت!كانتنر؟ت....ت-ل!.?ثربىربيطبير..!لأ.

ممهلتيو!لا!سالكولعزلقنريئفشلتيرتستعمللقبودغمأنطمفايعقىاوصنتكملهلكو؟تقيإ*،ث-*ت-ة.بة".ت...تجبز.:لإ:ة!لأبة:.....:.ء..ة.!؟:؟:-ت\،-!-!ر

..ت-ت--.*ء=خب-ت:ت!::بلآ:"ةإ.::ت؟.

عرا.جميلمشروبومتبشرصافيةكانت:اررماءالىبصريورفعتت--!-؟:.--!6-.

راا-اً...السماءفيأحددلاأزالواناوقلت*....!ءحص
..باريسمن+شرىبلاديماشمسولمكي!بابىاعلىالنمس!صق:شلآ

اصبالشمسمنالهلاثالتضامىباويلحعةميبظعنا9قطعرةممقةفىنناعمهضشاتحمللطيبةطيناكل:.ة*لئلضدنسهبظعأر

ضعاتكوررلمكىكيصلهيلا

؟..وبلادهمبلادنابينتشابهمنيوجدماذا.؟.ارض!ممن

ستنغعالتيهيالاوانقبلالشبانظنضجاتياالدافئةشمسناان

..مكانكلفياصدؤائناومنالمشرفىعرباخوانناننتهبن!دالكببابرائح-ا
"0*

القمر.ضوءتح!تلامعاالببفي،بموالينونهر..ديء15اًلليل!شوشوالظالتؤالمجفبانجارصه.

ساذاترىثالسيارةفياًلممببرمكانيكلجيبطوتساتقر)ـب!يومنن!ياكةبكلنبئافيلمجتخ!!!ص

كصاسيربحطوا!هاسهلحسحراسةرجلاالسرط!ةالتسةوكتاسعر

وقفتدقائقلعدو.الرهيبءاجم!اءباصمحرجملمط

ائعو-:ءوشممص

*مرفيوفكرت.؟.اًلصوصييدث.إرعفي..هناكامالاإليل!بءصصصل!!

اًنلايهمنيبراصيميسخئ!قدتعلىفيكلنذميحاذحونةببملى،لبمولااءش،ائح!دكميبما!ديلإ،،لنشثروالتوزيمواعةلطماربم!لخما!نحىاا

عيسىبنحئفي.عكلبماضصأطاب!ص!كافصءلق*48ن"
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ص--------..ا-كثسأمميميييم ------=س=
،-----لس!للىهـباائ

----بر

نبنب!حنبح!ء555ه!ه555!هههأ!ه
كمع!انبكئغسطططليملبكل

مفتبريئ،جمايةقيممنمابهاالنصوصهذه.علىو،انرت،والتخصعيالقيماًواالث!تبعض!رضالاوليةالمحاولةهذءفيلايسعني

البشري!حياةمنسابقةفترةعنالاجتماعةللمضامبن"مخزنا")اياهاتجعلالتيالملاضاتسعضاقممهاانالاالىشعبيالادبفيالنقدية

ليالثسعب!!االادبوما،جمايمةوالتعببرالحياةوسائلكلكانتهومعنالكطبةمنهجاولياتمنتصونبروانهابلالغعميممنحذرعلىالقاريء

بقايا،الاهذاعصرنافيجميصهاالةولكلورإهرمظوما.الشعبيالادب

اًلمعامرةالثقافةفيتهرسبؤ!؟مةثسية!ور!؟ىذاهـ،ومخلفاتخلالئتجرالىء!النقديةتالمش!بعضهنااتعرضانني:اولا

على-المصرسةهذهعند-اًلفنياًلمملويقتعر،اخرىاوبم!ورةالجنوبيالاقيممنمسجلةكا،1،المختلفةالنصوصمنعددزدوين

.التراثهذامنإستفهارونالذينالافرادالفئانبنوجهعلىوارحكاياتوالملاصموالامثالالموال"الهريبةبالجمهورية

ابداعيةانتقولاًخرىمعرسةتقةطالنظرةهذهمنكلضالن!وعلىالملاحظاتهذءتعميمالىاسعة41المقارناتترديوقد"الخصوص

يعكسهازالالثعببشقبلالا*!اثوفماممينة،مرحلةعدتتوقفلمالشعب.منهاالحداو

اطلافىعنتوقف-وقداثعبفصمورانإمكنولا،مشةلفةصورفيت!يئاقيالادبيةالادانءلىنقديرةاحكاماها3رلااذاًنني:ثانجبا

حادثةيئاسبالموالتحويراو،ساخرااومعلقا"العامي1(ثعل))بالمعالمجةالنقادقيضاوا"اًنارجولتسالممنحولهااثيرمابفدرذكرها

الشعبابهـاعيةبظيتوطالما،ناؤ!ااولاخطااًل!"اشاعةاو،كأمعيةحماسو.بثيرالنقدبةتنا3حرإضيفدالذيالامر،ذلكبعدتفصيليا

لهالشعبيالنتاجهذاوانؤنيةالابداعيةهذه.نكونانذلكاس-تلزم.ادبائا

.الخاصدئطقةلهكانوانبرالدراسةالجديرالفني.نكنيكهلانضقنطاقعلىسيكونخا5بالنصوصالاستشهادان:ثالثا

مدىالىالاخيرةالمدرسةفيهاذهـ:تاخرىمسالىةنشماتهناومنانلاأحباضبكمامفصلةاخرىمقالاتالىت!تاجالنصوصمعالجة

فرديةايالشعبياجاكبزعلىانكرتةدالاولىالمدرسةلانذ!ك،بعىد.تكاملهااوحيو؟؟هاتفقدانمن*و؟امضخصرةالنصوصاورر

ئعبتاكانجبةالمدرسةانالاالاولىةار!ماعالمرحلةج.تاانهمادامالادب"مقابلفي"اًلت!عبيالادب"كلمةهناساستخدمانني:رابعا

!رديةولكنها،الفردولآاثر-جملانلابىدالشعبيا:تاجابانالقولالىاوكاالاصلمبمضهادونقدا!سعبيالادب!نوانا51ان3ودغ،"المدون،

وراءيختبيءالفردالفنانفجعلت،بعيدحدالىالجمعيللعقلممثلة،الادبيا!لطبيعةمحكعوا!ةإداولن!.:برانناالا"ولميلةليلةالفا)

قائلا:المدرسةهذهبالمحاكوبفجوزورخساءل،اننبءراجماعيةالادبلاإبمونبينماالغالبفيشة،هياإبمونالشعبيةالاعمالوبرداول

اصبحالذيالسائربالقولمرةلاولنطقحينصلحثماذااتخيللثوني"كما"الرسميالادب"اـكللمةت!باذلكنغعلانناثم،مدوناالاالفردي

الشعبهل،شعبيةحكايةصارتا!تيالاقصوصةاو،مثلاذلكلعدالاخرالبعضيستخدمهاكما"!الفصحأدباو-"البعضيستخدمها

وصاحوامخاورةفيالناساجبرمعهل،بهانطقالذيهوكأطه-دلالةذاتالادبفي"رسعيا)كلمةلانذلكالمدونالادبالىاشارة

نا..(عاميمثل)"العقلخرجالنبيذدخلاذا":واحدوقتفيالفمحىمسالهانكماالمحكومينوادبالحكامادب!:اككانيومتاريخية

مراقب"سجله،اًلواقعفمخلالمنالمحليللذكاءنتاجالعاميالمثلنطاقيفياحيانا.الملاحمبعضاسلوبخليددرجاتالفصحىلاننسبية

بالرعبالشعوران":كذلكويقولبةالشعببينمنذكي"اصتماعي.شعبيةملحمةكونهامنذلكيمنعولابعضها

يصصرانلابالشعورهذاعنالقعبرولكنعامايكونقدالعالقاوهوشعبيعملامامنفسهيجدحينمش!تمنالناقدمايطالعواول

اوالحكايةارجاءلانستطيعحينولكنا،معينشخعىمباداةعنولكنهالممونالادبفيالك"ابغلافعلىالم؟لفاسممطالعةعلىاًعتياده

العملاناو"الشعب"ءنصدرتانهانقول!اصلهاالى*سطورةإجوبكانلعملحديثمخطوطاوصوتيتسجيلامامهنانفسهيجد

العالملايعرفوكم"عظيممجهول"ولكنه..ا"لفمجهولالشعبي5يعلبيهالالفاياوالمؤلفعنلبحثامشكلةوتصبج.شفاهة*فافى

لجهلنا""اخراسم"الشعب"ان...العظم،ءرجالهءتشيئاهناكلانذلك.ذهنهفيالناقدبهاي!تفظاز،يجبالتيالمقمماتاولى

الرابع،العدد-الالجليزيةالفولكلورجمعيةمجلة)فهناك،المسالةهذ.ازاءمختلفةنتائجمنهاكلعلىيترتبانجاهاتعدة

تناملاغنادواالذينهرلاءتدمشقدالمسألةهذهاثارةانشكولاالجماعيالابداعنتاجالشعبيالعملتمتبرالتيالانثروبولوصيةالمدرسة

ونجودالىيلاشارةانالا،بمهممرهيابهوااندونوحدهالشعبيالنصمعبراالجمعيالعقلفينطلقمابيئةفيممينة"ثراتيضحالئي

اهميةالىننتنهستجملنا"الشعبعامة)اغيرالنصفياخرطرلىالفردالفنانيننقطهاالتيالفنيةبنورجملاو.فنياتعبيراالموقفعن

عهمالألهذلك.والمحتر!نمنهمالهواةالشعبيينبالفنانينمعرقنناانإلألعكاساتالنظرةهذءعلىويشتب.بادند-لىاياهامتناولاذلكبعد

لايحتفطفىدكلفانالفنية*عمالالثشابرهايخاقار"!ارطريقلآكأنتهئالدبداوان،الارضانحاءمخغلففيس.قلةتنشاانيرمكنالفنية

وانما،مباشراتجاوبامعهاتجاوبوانجميعا*عمالبهذ.نفسهفي*جتماعيةاوالنيئيةالظزولىتشابهالىيرجعفانماالتشابهمننوء

الفنيةطاقتعيتمثلونمنالشعبصفوفمنيخرجانإحدثالذبى.والامثال.الحكايات!لقتههوحدةبصورةالناسذصفيانعك!ستالتي

الواحدالشعنيةالنصوضمنالحميلةهذهنفوسهمفيوتندمجتلقان!االنظريةر!لهكانولكن،المضمونحيثمنهذا،المتشابمة.الخ

ذ!ردهتخصبفنيةوعملياتتعبيرإتثسحناتمنفيهابماالاخرتلوهذهادجعتلقد:الشعبيةللنصوصالفنيالنقدمبادىحثلىائر

يضيفاصورفيوحدءالتعبسعليالاحبانمق.كيرفيقالراوكجعلهاًلمملتقسممظهورقبلمامرحلةالىالشعبيالفنيالنتاجكلكئيرية
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فلا"الخالق"والفنان"المراوي"الفنانعندوقفتنافيدعناوماانبدلاؤانهالشعبي"النص"حوليدورمابصدردعناوما

موففبينالمقارنةوهي،القضيةهذءعنتةرعاخرىمسألةذكرمنبد،وهذهالفنانينمنالتاليالجيلالىبدود.الشعبفيعملهاالتراثالى

اؤرادازاءفالاول،الشعبيالعملونا!دالمدونايعملمرلفمنالناقدعليهتضقيالتيهيالشعبيوالفنانالشعببيناًرننجاوبمنالطريقة

نوعيزفازاءانىانياماا؟)فيناهـتوإاتلمفتاًخضوانواحدةصيعةمنممااوشعبيراًتالأعلىاًلاستمراًرصفةتضفيانهاكماالشعبيةصفة

لمفصمرةتهـ؟يى"،ا:ه!او."ءلإ.رفواصرهـاوفىان،الفنانينمنا؟راثاحفطة!3-إشاسادالاؤراًدجميعوليس-الفنانينع؟لاءيجعل

المهـون"راكا؟3-"رو.ااموا:اوزمخرا-هـا)ونوعمن"نانبي!؟".عليهو*مناء

الالواتآررءهـمقدالارلا:!عاانؤ!ات!:يينمراءار-5ءن.،*ضلفونالذينأفنانبناقىبعواجبعليهانا!شعبيالادبناقديجدهئاومن

،ع-،الث.احترف!بناو-خ11،طدينمرؤفىاةافتتطيعالثانيالنوعاماوممادر!مبيئتهمعلىا)ءفرر!محاولا،مثلاالموالاو؟لملعمةاليهالقوا

بنهفيا!خاس!ةوسالىاوربهالتعرمن،خةاررجلالهاويالشعبيوسيجهـافطزر،!النهفيالتكنيك""واختلافالاداءفيلطريقتهمدارسا

ددصل،!لما4اؤبىهءكيائعا)ءالاالمواو،لءن/جفظةلاالمحدودةالمحليةعلىوالدخيلالاصيل،والذكيالغبي،البماوالحافظهؤلاءبينمن

السهلالاخلالهمنفالعاماهـت"علىتيعولا،تحوإرجد؟هـاوايحر!تعلىغيوراالصنعةصاحباي"الكارابن"سيجدكما،الفن

دفي.اخرىناحهمناًلوافجالمبانترالمضموناوناصيةمنفنيتهفيانءلابولذا،والحديثم!القدبينيفرقلامنتجداسلوبهعلى

الكلماتذيالهلالىالا-ضدالموالإعرفماء.دةامواةادديرمةلأالموالمنالئصوصيضترتجملهطويرلمةخبرةالمفنونبهذ.خبيراًالناقديكون

وهوءادةغرفهاًلىرإت-5ا)ذيالا*ضرالموالاوالواضحةالمكنه!وفة.والفنيةالتاريخيةجوانبها

لنيالسهوالالوانهذهمثل!ولعن-؟تكفونةثراحضرفونااما.الحبمرتبطةلانبدوالشعبيالادبمنالواناهناكانالىهناالاشارةويمكن

نوءو!و،اً)-.رءب"الا*.والموال))./قولونوانمار"ملايليقبمااًثبتاكجروزولكن،العاميةالامثالثلىوذلكمعينطابعذيبراو

صفا،،هـ،م*رراالها.،!اتءدمانهافي،1بالمغطى".ل!."ءايعرفالطابعلواتاهـ-راتبعضاوكالعجائزللامثال"حفظه"هنالدانلي

و--ىالاصضراللونطىثالوهذا.تماءامكألمفةءماناوالاظنجةوالشحوبويعالثفىمن-واثرها!!الفنانهـعةلهنتجد،الخاص

الخفيف:العنرلاًلىلسساًنلابدهـانناكذلكاًلامريكنلمفان.اًخرلونايفي-

)1(الحباكغلبكحزامآشميربنت/1،وماد!*االا!الؤئي!فيالبيئةخصائصواثرالمحليةالعناصرتحديد

حب-اكواكبيووللتولعبتصحهـت.(01مساكصبأحك..كيهك"مثلالسنةاشهرتصنفالتيفالامثال

-اكا&مء2(س!)نساءت-لمو11)2(ء*لارا"وأ!داهـ-رىتبرلاءأبالفرورةوقاببرةمسجوعةتكونوانلابدالخ

سفبنماعدلن..ء((افلاطاالممى.وءـكدا..فردكلذاًكرةلحفظهاانيجبالتي

ات!،كرءماءنوء:هم..ر!نارءت،3

:لمحمعولالاحمرإ،الااءا

)6("ءواة!"ولءه(حدشولاطص-ب)،يىان-"!لمبلقلبابوح

)7(ور-"ءوىاينجرصةىز.-!الى-:،بكرم

اللوعوى9لملالنيركلبلمببر28!لإ،وبعبرلملأنازامالصو9لأ0-لدكلقكلا!صوحلى

بوملهدامحدماغوارل،1تةرحونترىما

(1عوافيه)1و،ببجىالمجدع،ومءن1().هدهت...للجسلىالمجسكو!سات

بينؤقظافئيةاالاخلافاتملاحظةطىيةضمرانالئاقدعلىوليس

التراثفيمنهماكلاهميةيراعيماب"دروالمحترفوياسئامرضيالهاالردماضبياد!دب!ئضنبثمزللا
وهومحليةقيماإعكسقلناكما-المحلي-اًلهاويفالفنان..-تس--ص

البلاديجوباًلذينررفالمحاما،البابهذافيللناقدبةبالفمفيد

ناعليناالسهلومن.ادضمعبيالادبفيالعامةالقيمعندءفنجد.

-نم-كا8لأدا!ق

الاولفيمحليةععاليشيوعا،واويل،ءلىمنالقادمبنالمثالينفينتعر!

لهاوبالفعلوهماالثانيفيالشيءبعضالواعيةالعامةوالاحساسات

:الفيومفيوعحتردقدضولعلىلاوللتواليدا9.ص
فيهالليعلىقيهرجستاندخلت..---:

ميهونايمفارتدصغير)13(اهي!لحت

قلتععيغطيهوالا...ليلليللدضنت+دثريكيفرقادعتضلا-55---7---ءخص--ص---
وارسهاجزره)،1(راج..الهوىسيف

ارعيهمااناقبل..رعانيبعيئهرعندلباربالمجدع

العمابنوسلطةوالوشمستبسيطهاعحاولهرغم-هنافاللهجة--كاص

تجركلهاطميساقلناثبلنهاعلىش!مصعبدلوبةعيالذيلعككانلمولعالمللثاحيببهلتجدبرلمولعنفف!إلىكاللؤر!ا

...لىقا6..اخمنصم

المهساكينتجد)؟(.تنظرحيز13ل.اجملكء،()2.الصانع)10(عن!وهطيأعسفىصدرحدشا

لناجرىماذا..ونمحن181.ذلل7(ل.يحييهاي)6(.احدلا)5(

قوته.)11(.بدلا1()..العار)6(واد!هثرواقوزيمللطبمشريبئتجطائخىا

كدت!14(.الوثماظهر131(.وجدت)112
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في(الفنية)الجمالي!العناءس.لمكشفانال!همعببىالادبناؤدومهمة-ثالثاعريقول.اًلبطيءبمض

كلفي؟ءدتمثلما-المقارذةا!را!اتاتكشفانعلىا!تئواعاتهذعمنكاضرمحبوبي...قمرياغيب

المناطقفي:!ه!الشعال!انلان.الثابتةاًاثركةاًلعنا!رعن-ميداندفكقمرياواجمل..الشمسمنوازهى

اسلوبهرنجبراوفهلمحوراو!النهالى/فةط-ؤلمناكما-اًثختلفةعنكبعيدواقعد..انظرد)اً(جلدليشما

ز.رفو؟ءن.وال!-"وا!اغو!ةقىالأبرإماءاييخةيةو؟.،خناسب،مامنكالدلالكلياللي..يوسفهـنيا

ف*ء--(لنهراء!سءنالب-رىا(وج"ؤىنووىءبملاأهلاو-ةاسه11انعئكاًلخبرجاني..بعرفكماقبلمن

/*الاذ(اء**.!ا)ا*.4ىااوجهاوىوروى"،بضلأ!الوبابةءلىءاد/1سؤالكفيوحلو..المعانيظريفانك

!ل-!ماءن5ءغببرنهوذجءار؟411والى.ا(المربع))بؤنيصرؤءزءوعلىعنكغئىليشولابة.الناسعنغني

.ار.*تءك؟4،ا*اىااًلاص-لم!ؤ-،ا)ىادىا!ياالمحليالاختلاؤءلبيانانوهيالعامةالتجارببئشرتعليميبعمليقومترفالمحفالفنان

:(بحري)الربابةعلىالثاعريقولالسياسييردد.الموالحينكبربلموريقومفالهالغزلفيهئاكألت

الظلامممباحاللهرورسل..م!ه-د!رحؤولنااولانا،القيمهذءوبجانب.الغزلفيالمتضمنالمديحاوالاجتماعيوالنقد

ةسامزارهـهاالحثوزيران.بةالمسمى!للأمؤ!لماالاجميعتستطيعوالذيالمبسطالعامياللغويالمصطلحيشيعنجده

احم،ماكاسىلمهموراهم..مائينولرلىطاتوءاوزادابوبعضهااللهجات"مناطق"الشعبيالفنانيذتحوبذلك..قبولهالجهات

:،(المربع))ر"ذاخطابيةؤ!فيضطلقوناًلص!رمداحواما.التشويقوسائلمنلهبماالاحرالبعض.على

.4اةإتا11!وا-هـخ!وةوره!لمؤءوررمبالمزإ.!ابوبهايزدحماناحبلاحميرةفنهمقارناتاوجههناكزالتوما

رخ!ةع!!لز/اؤ!الا!جدبنده!2!انبهانالتفصيلبهلىاقصدتولكنيجديدةنقطةالىننتقلحتىاثقال

حتىالشعبيينالفنانينباخلافاتالمنايةاهميةالىاًلشعبيالادبناقد

انر!هـةادج،لاع!!هـ-ا!-نالابابنماالشعبيالفنفيمركزيهفتحدثمنهمقليلعددفياهتماماتناتنصمرلا

ازز،لم-ةاوت!!!لميفيبيىث!3(ربادلفالنفوذمنالئقديةحركتناتعانيمثلمابعضهمعلىبالتركيزومصادره

زراء!ؤىا)رطهـوالمو!و!-اىاووصاء-ءفيا!ةنوعهذاعمنمنطقةكلفييكشفانيستطيعهناالناقدولكن"الكبار"

ا!وةصءاتن?!دع!دا)ىهـ""،يا،و،اشىوالادبالفو*لمورتهتمالتيالدولالفييتبعماهووهذاالمختلفةالفنيةطافىتهاعنيعبرون

*...لألبة.الاذ.الاختلافساتانذلك.ثقافتهااثراءبقصدالثمعبيةاًلفنونبحركة

3،ءر-هـهـبااور!اها.صوارروةرورلمحددباهيبدلرو!اءانبل!ليبجطعلالمافبياالاستفادةمنبدلاكببرةثروةعق.لكئعف.الفنانينبينالاقببمية

.إوالرقصالغناءفيالفنيةالاساليباوالتقاليداوالعاداتفيسواء

لهمةع!!9افياهـوا(تفرهتي9البحتاوخوطتافيا5هذانثمالفنائينبعضئجدانيالئصوصثروةاًلىبالاضافةوالموسيقى

اًلتعءب،الادبب!!ة،/ة"اءفياكقييىهـ،ةاوالقاليبةعن"الجهود"اثتيوة""و"العريهالمجرودة"مثلمنهابألوانيتفردوناًلشعبيين

واا-*هاصر.!كأاهـتهاصهبباالادبهافىتخذىاًلأالاحظةفيلانهذلكالمسيحيةالموالدفي"كيهكمدائحو"الغريبةاًلصحراءاعرابررند

فيالضراتوهـو،اك-.ء-كأالذاكرة9!حقظهوسائلمنو!!بلةالقالبيةاتيالملاحغاًو..الاسلاميهالموالدفي"الاذكارو"الكنائىفياو

سواءاًلمخنلغةاًلضضولعات!باخرىبوبلمةنفسهيثريفانه-المدونروابتهافيتختلفانهاوسنجد.لهامتخصعونمحترفونالايقولهالا

الييئة.طثعهاوالاؤلميماوالفنانب:غبروذلك،الصورةاولاسلوبفي.لاخرىمنطقةمن

لتنوعاًخرمثالافهاكالفنيلموبالاسلتنوعنموذجارأيناقدكناوادااننكشفحاولناالذيالشعبىولفنانالتاليفدائرةعبرنامافاذا

يقولاًلصعيديالشعبيالشاعرهوفها0البيثةبحكمالصورةالي!.ننظروكيفالنصمجالالىانتقلنا،*بداعمجالفيمكانتهعن

نمليعلىليسلماب!يوطراًيحياالفولكلور:علمفيتاريخهلهكانتسلالازاءثانجزمرةهناالتاقدويقف

1)خ..نمليحريردكةابو!لىسلاميواكثرمهمةوهلمثلاالشعبي*دبنماذجكمددازاءالناقلىموقف.وها

اجلمنالصعيدمنالمهاجريناكروما)مرتحلهناوالشاعراناملنصوصامنالمتشابهيمثل"ثابتاساسينص"علىالحصول

يذلحبيبهالسلاممؤكدا،.باسيوطقريتهاًلىبسلامهيبعث(الرز!دراسةكاريخفيمرتلقد؟السواءملىالئصوصهذءكل!حصمهمته

عشاو)بالنمليالريففتياتتعرفهالثقوبمنبئوعالمطرزالحزامايجادالىدائمايسعونالباحثونكانفتراىباردوباالشعبي*دب

اليهاالذاهبينولااًلقريةيعرلىلااًلسكندريالشابومن.(النمل*سلوبهذاوراءوكان.ملحمةاوحكاية،الشعبيللئصمعيننموذج

الريففتاةعلىاًلجماليضفىالذياللباسمنالنوءهذايعرفولاخح!الملحمةالىيسعونكانواضد،معروفةواصتماعيةسياسيةاهدا!

:يقول.الموالتفسكانوانللضعبيراخرىصورةبيثطتهعببهثملىوانماوكان،*خرىالقومياتبهاليواجهواوقعميتها*مةامجادكصورالتبم

نمليعلىبرسلم..نملينملياكانوا!دالحكاياتمجلافياما.والسللا!*لمانالقوميينعندذلك

النمليالحريرالقميصابوعلىسلاميواحريتبعونثمومنالحكايةاصولالىبهيصلوننصعوينالىيسعون

والنملبم.إضاامطرزهفهالىقميصذاتهنااًلسكندريةفالفتلافرضتالتيهيالقوميةالفلسفةوهذ..عنعرهموتفولىجنسكلاصول

احداثاًلىوعصرهتلبيضالشعبياًلفناشاًستجابةادتوقد.ذلكامكن.*اثسمببلهاويلادبيللعملاساساصلعلىالبحث

منالمدونللادبيحدثعماتقللاالشعببىيلادبصلبفيتطوراتمنيبحثألشعبى*بفيالنإقدواصبحتغ!تالفلسفةهذهومن

ائذيايهمااًدريلاوانا.الجمودصفةتماماعئهيبعدالذيالامر،تطورعنبالنحث*ذلكيتوفرولن،الشعبيالنتابموثراءفثيةمنكل

غنائي!شعراظلالذيالعربياثهر،والقالبيةبالجموديتهمانيمكنالواحمه*دبيللمملالمختلفةالصوراي!*ه*عا!،النصمتنوماى

المسرحيةعرلىحتىالملحميالشعرمنمحروما،اًلعصوراقمممنذصارىانوتقليديتهالشعبيالنتاجشفاهيةنتيجةمنكانلألهذلك

الزجلعرلىالذيالشعبيعراي!ام،جداقرببوقتمئذالشعرية-الممون*دبيالمملمثل-واحدائصاكوئهعنتصصرلافيهالفنية

والاراًجوزالظلبرخ!لاًلتمثيلعرلىثمبالملحمةوتفرروالموالوالموشحطبيبباتعبيراليعبروالظرو!البيئاتبتغيرمتغيرائصاكولهعنوانما

مقاًلار،.اًنهذهمنلونكليتضمنهمابخلالىهذا،طوبلةمدةمنذفياش!الالتغييراتثح!ومثلماالئاسحيل!فيالاخلافاتعنجمايا

."نصوصمنبكبمالمختلفةاًلتئويعاتالخ...والمثلوالحكايةالموالفيلحمثاًلشعييةوالحرلىالتطريز

عنك.اًبحث)3(.بدعو،ينلدي)2(.وهدا)11.الصهبراس!تطيعلا)1(

25



التراثمعمتبادلنتاجانهاقلاوالشعبيالتراثعإهىبمورءذلكتطنيقهافيحرجاالنقادبعضيجداًلتياًلنقديةالقيمبعضتتاول

فشخصيةتراثناعلىخاصيقأثرلهاالىرونيةسا!يطتانكماالثعبيالقيمهذهامثلةومن.نصوصهمنعنهاالبحثاوالشعبيالادبعلى

المسيح،شخصيهمنالعاميالرجلذهنفيشكولاتختلفالرسولالشعبيهالاعمالفيالمتضخموالخيال،الشعبيالادب!بالتجربةمعنى

محاربفالاول،كذلمكاًلصإيقبكرابيمنفيتلمفط!الباًبيادنوعلي.النصوصبعضبينا(لمحوظةنرناقضاتوالى

.الكبرىاًلاحداث!كلونالدينإبمونوكما.نصوحطيبوالظنيجريءمنمحرومالشعبيالادبانللبمضيخيلدانهالىةءربةءناما

ار"كسوسوطردورمسيس"وو!هسؤرزإوحات،كبراثرذاتا!تاريخفيإببرانارادادا،تقريريايصبرثمومن،الفردإ"الىةجاربءنا.ةعببرا

ولاومة3ا!عليبيينامماهـ/بئاصلاحودز"عخالد.تخو.بر.ذبر،لقضية.بلقيفنجدهالخ..لففر.الم!يرمعاناةاوضئلاال!بتجررةءن

نحوعلىاكمعبذ!نفييئرسبانبدلاذاـككل..الخ..ا!تإرالادبطبيعةمنليستةالفيهذهانوالواقع.وجيزةكلمات!بكاها

ءلىدرالىةنةدمحينالش!مبب!اتهذهكلفةحضزدهـانولا،اخراوالذينالنقاداماموالامثلةالنماذبما"لضتهءةهيءابقدرارنةءعبي

مثلا.الهلافيزوررابيلشء-قي!و!!عنيعبرلابالموالبنطلقحينالفردلانذلك.الفكرةهذهيروجون

تجارنجهمتمثل،الافرادمنعدإب.تجاربمنيعبروانما؟لفملكفردتجرقي

الشعبيالادبفيالرمزية؟بيعةا!واملهذهالى؟ضيفانبدولاولكن،يلن!نهفيالتجربةبلورتاتيالىجماعيةالاجمايمةصياتهبحك!

ال!اعى.منطقهمج!اللكللانهنذ،1(اهـونالادبرمزقيعنواخظفهاالنيالخاعىاكصجراسلوبعنستكشفالنصوهرلآلافالملاحطةدقة

سقوظان،الكبرالمعنىمنالصغيربالشيء!ومزؤ!برنالم!ؤإلادبىرهااتجرقيشأئجيعرضالشعبيفالشاعر.الشعبيالادببهقيزر

الىذ،ول*ذيبعنديرمزقدالحد-هةفييلانسانامامالخريفالئجاروفي،التجربةمنضثيلاجزءاخلالهمن.رعرضولكنه،فعلىسالفي

طا.المعانيهذ.اخرالى..الزاحفةخةالشيخياو،العمرسنواتمنضئليجشءعلىاخرضوءاويلقيالنتيجةففسرورضاخرسال

اًلكبرة.بالاشياءيرمزانه،صحيحاالعكسيكونفقدالشعبيالالبفيمئات-ا!راثهذاتصنيفبصد-بنرضوالذبمم.وهكلىاار"*ربة

اشبءالى-ذهئهفيذكرناهااًتيالمرسباتوجودتجة-جدانجبوطلديهستجتمعالاجتمايمةالعلاؤاتاومثلااروبفيا&او!ل

تجملهايى!انفيزص!ابيفصلابة،يهالجهاالتياتجربةافيصغ!ة!تفيعنهامعبراراشةجميلةاثسعبافرادت!الحبتجربة

والوقوفيالمئاتالر؟وسحصدعلىقادراالشعبيالشاعرذهنفيالفترةهذهفيالثعبيالادبنقدإعيبوانما.مشلمفةزوايامنالنماذج

لمسابعدفيلىلعمحربةعماو*نهلقا3بطرذلكالاصلأفاءفىو!يمدم!قر!الافرصلمةولم!صعافابينظلمهذاوفي،للتجربةفرديةدراسةبها،ةكالقصبالموال"تصورانه

.......يتعدىلابينمااًلنمادج4،لافؤيهالمواويلتعدالذيالشعبيللتراث

ءالدورحلات،المدينةاًلىالنبيخروجولسصة.طالباجمماابنعلى!،:!عنتجرقيالاسلوبهذاامثلةومن.القصا؟بمنعشراتعدةشاعرايجذتا

الزمانيست!ادمالشعبي.الفنانان.ابخ..المحراءعبراو!باابنايعلحنولااو-!ايدعلىخوجئقدوجدءـنحيتعصرهبناتمعالشاعر

يراعياً!إممهلاوقدو،1اكف!اًطة"(ر!.اًلااًلىكر"تيعةوا،كا!"...اسيوطرابجيا"مطلعهذكرؤاالذيالمواًلؤستجد!،ل!"

وا،وإليروفي"ابىاًئيةالعقلية"قراءةتكونوزد.اًفيئعلافئ!امنهنقرعكلك-وربخابةالاسفييسارءنالا"بياافيتافيثقةلااتإضل

الشعبي.دبا؟هـاًلادبكبيرةفا،دةذاتإبورلثا"البدائةالئقافة":دقولاخرموالومن..

؟ظعبئالاجالمضامينفياًحيازا.نقأبكااشااةضاقض،تامسألةقييتجمبنيا..يريا..ليل؟يليا

النلارريكوناًق.!لاجديدةعناءسضرورةفز؟كدونعوداًوومهب.للادبوهواهماليومت،تمن)1(فضكللب/1

لهواورـ3علىواعلابهاكفايرقيتبما*ثرتف!عيرالا!اءإ-بظاهرةمروالئرب.0قلبي؟عسل!مالركو

المجتمع.هـىاًلطعةبةا)ملاقات.فأريخ:داوظورباهمالناسزيابىا"مكانلو

..-..بهواهمالفيسوياخدو..الاءيليريوا)2(مكنثس

اللمئوفيالناسنفوسفيالحياةعلىاقدرالشببمالعملانالبناتمناكوعهلىاازاءبالمرارةالاحارىتجربةتتكونوهكذا

تمفياويمرالغابىبمنىالمح!ثاننجدولذانفسهاالاحداثمناجم!با..مثلا

لمناتالسنين،بعدءالفنياًنعكاسهبء..مربينماايي:ةفيحساسبتهقوةالملاهـممثلاًلشعببمالالبألوانفيالخيالتفبخمعناما

الىالشعبية،لالاعمنرجعونحنملاحظتهامنبدلاظاهرةوهنالكبلبقمرفيهالبحثبصددهنالستفاننيالظصوصروجهعلىوالحكايات

فيالتاريخيةالاحداثتخلقالتيالعقليةانوهي،الاجضماعيةمرحلنتهاهذاتفشبرلانذلك.بهالمتعلقةالمسائلبعضالىالتنبيهاريدما

لانهاذلك،طويلةبمدةمباشرةاًلحادتوقوعاثرعلىذلكتفعللاتراثها:يليبماملمايكدنانالناةدمنيحتاجاًلخيال

لانهاذلك،طويلةبمدةمرورهبعدريخيالظللحادثالشعبيةالروحمنهاالحضاريةالمنطقةهذهكلوتراثألاساطر:اولا

تاخذكليةهقابةهيمابقصرمشفردةبالاحداثتتاثرفرديةعقليةليستعامةبصفةوالسياسيوالايماعيخاعةالدينيانتارإغ:ثانيا

تاريخيحادث-كلمقلنتظرالايجبولذا،للاحداثالعامةبالنتائجظهورها.وقتالنفوسفيومركزهاو"عائصهابخيهالهامةوالشخصبيات

نجدوانما،الشعبيةالفنية*عمالفياخراواثرلهيكونانصغر.الشعبيالادبفيالرمقبةسنى:ثالتا

النارزةالهامةالاحديقتعكسوغ!هاالهمةوذاتالهلاليةمثلمهر!انطبيعةنمرفستجملنااك!هيالالاطيرمنحعببلتناانذلك

الهجماتاوالوبرىالعربيةالهجراتسواء،المنطقةلهاتعرضتالنيعاشوهاالتي*سطوريةالمرحلةخلالالناسذهنفياًلاسطوربماالمخلوفى

المؤثراتاننجداخرىناحيةومن،ناحيةمنهذا.ا،ادمرةالصلينيةفيالاسطوريةلحيواناتاتغلببينمااذيعيشونهازالواماالتياو

سابقفهاثارمنفيهاترسبماتماماتزيللاالثصعنيةالعقليةفييدةالجداواخرىحضارةفي(الجنية)الروحيةالمخلوقاتتخلقممينةحضارة

يستمربنفسالسابقا+لرتجعلماكمرااشرناالتيالحياةقدرةانبلكليظصثمومنالخ...ثالتةحضارةفيوشريراخبراالمؤلهاًلانسان

يتصدروالذيسهولةفينستسيغهلاقداًلذي*مرلاحقاثرفيالقوةوافناريخالادياندراسةاما.الشعبيةوالحكماياتالملاحمفيذلك

انيستبعدلاالشعبيةالعقليةفيالخ...وعنترة"الهلالية"اثرقوةفبينماايضاالمنطقةفيالتاليهاوالعباداتطيبعةممنفستهـشفالديني

انعكاساتمنقريبةصورةفيمصرعلىالنلالىالعمواناحداثتنعكستتناولمابقدرالالهمسالةعلىتركرلااتي)اًلانسانجةالادياننجد

الشنبانهكما،المنطقةءلىاًلعمليبيةالحروبفيالاورود!العمواننجدمنطقةفي(والكونفوشيوشبةابىوذيةمثلمباشرةالمعتقداتمختلمف

والشهداءياسرال.نحملهمامدى:بقدسية-نمنهفيترسبالذيويؤثرثالثةمنطقةفيتوتميهواديان،اخرىتطقةفياًلمؤلهةاًلاديان

"الحكاياتمنعلىا؟3يحيطوما.الدينيةال!دغوةاجا!منالمسيحيين

افنظار،بنفسرحريدبوجميلةالىالناسينظرانبتبمدلااًلئعبية.الاىجلالنخصبىضكنن3مل12أ.دعك)1(
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ونعيمة"و"حسن"ومتونيشفيقة"او"وياسينبهية"مثلاًلمثعبيةالشمعبيةبالعقليةاـلخاصوهلواقبيةاـلرمزيةمعنىهئايراعىاًنعلى

اتمبيالادبفيالثراءمظاهرمنذلككانوقد..موالمودةفيتقال..اشرنامانحوعلى

كمامنهاالمدوناًلادبحرمالتي"الثعرية"الحكايةوجودوهوالاالاحساسالىبالناقدتؤديمااجباناالخصائصهذءولكن

الفنونرالوانعارفاركونالناؤهـانمنذلمكوتطلب،الملاصممنحرمصورمنصورةإجداذ،الشعبيللادبملالعاتهخلالمنبالتناقض

عارفوهورالدراسةعملايتئاولانبتطيعحتىالمضجنغةالشعبيةمعالمقاومةالوانمنلونا،جداو،ابىطولىضروبا-دوبجانبها(لنل

ا)فنيةطرإة؟"إضتبعانطيعفبجالاخرىالفنونالموانمنبتضىضافهالموتراتفيالنفالرمراعاةولكن..وهـ*ذا--لأمالالتمناخرلمون

والقريب.ابىبالؤ!العملمغزىيفقهانودونبالضلمطاحساسدونهذاؤهـرزبلالض!عببهاذاكرةااط"يه9.5*امع،الاصةاعيةوا!تاريخية

فاصفهاالنتعبيالاربفيا)خاصبكأهذ.جمالاًلرريثالادبالركوقدالناشئةا!تضاقضطتالابرةماعيفايرارةعامليفسصبينما.الاحساس

روائعولأم/*نربوناًلروائيينوكبارالشعراءؤطا-لورأينابهاتأثراوعنهنلحظهانإمكنت،قضاهناكاننجد،مختلفةزاربريةاحداتتتابععن

الاساطيرمنتراًثهـ3فيماالىاتىارة،الجرالتضميئاتمنوبهاالادبوبواترهـ،ةماعةالاجحياتنامنواحدةلمرحلةالآربخخلالمن

فعل15و!االيوت.ت.*ىإ"ملمثلما..ا!إنياوالقصصتوالحكاياالعصرفيالقببلهذامنشيئااوء؟ضاربةامتالاتجدالشعني

منإلمز.لدمماالطرإقةبهذءغنيالشعبيوالادب.اخبرامحفوظنجيبمنحينذاكالضروريومنيحدثانبدلاذلكانوالحق.الواحد

.اننكاملالادبيلكقدنفسهإؤهلص.ىالئازهـالثقانجبةاعباءمثلا"لعربيكالعالم،الفشةهذءفيالطبقيةالعلاقاتننار،غلىاعودة

علىيعتمدالشعبي*دبنقدانالىالاننغلصانونسشطيعوطبقة،جهةمناًلاستعماريينوالمستوطنينالاسضعمارالوانمنعالى

هرراـ،!خلانالناقدعلىيسبروليسوتنويعاتهاالنصوسوفرةيكنولم،اخرىجهةمننفسهالشعبداخلالاستعماربهدااًلمنتفعين

مهمةتسهلحنىالشعبيالتراثلجمعالحملةتتسعانقبلالميدانالمنتفعينطبقةانكماالموقفهدامواجهةفيواحدةدرجةعلىالشعب

نجمعماورقدروالمجماليةالابخنماعيةالقيملاستخراجالمقارنةالدراسةاثارهاتنعزلحتىالمجتمععنتعزلهاالنراءمندرجةع!لىتكنرنمهذء

الجمععمبياتكانتوكلما.القبهيمهذهتيمميمكنمابقدرالنماذجمنمتوسطةطبقةيشكلونالاحصانمنكثدفيكالواوانما،للبيانتبدواو

وضوحا.اياالقفهدءزادت،دقيقةوالتسجيلالطبقاتالىالمفاهيمصلولهامنوش!ربالشعباسلوبنفستيا

منعيهها!ثعبيالادبناقدانالىبالاثهـارةاو!الهذاوتض!مىلهااوظروفلهذهوكان،طويلةلفترةالمقاومةتستطعلمتي19الاخرى

ذا،ا!وناالادبناقدمهمة/ةوقىلماالعردلآثقافتنان!والوا!اتاوالواالاثالفيبهانحيزلناماارتنافضاتمنالواناشاعةفياثر

......وظيدهاؤقدتانبعدالىتناقضاتهدهواصبحتبل.الخ..كاياتوالص

عرضهطريقةرسويدصورعبث-ت!التراتهداعلىيتعرفانأمامه...

!درلهانروثم،كألكالعصرطيبةوإبئبطيعةسورلاءمرماا!لمفالموقف!تبتززدمالهاوهياخرىلمطرإفةبروول

ننضمنهوما،الفنيالعمالومقاس!اننعبراص!الامنفهعطكاثعفادونبر،لذاتطبقةعنتعبرفىبلمنكانتبهضماايواصدللفرسباف:4

-.-.....الادبالوانت-لعا!اقافو!ا،راًعيههـأى4لاماوهذا،اخرى

-ساهـةاؤإقاالع.لهذا.اخلقوسوف،والقيميالاخلاذيانراثمنالادبسجلهااتياللحظاتهيالطبقيالتوترلحظاتات.الشعبي

دهاحلةو!-اد!القوةبفسالحقيفوروالادباءالفنانوىر-هالحلقهذا.بواجهاتالث!عبتطعولمالفنبم،منالغقيرلىخريةفيالث:!بما

للفنالثعالىفةلس!يصء!هالثقافةورونبعاببابشععبييةكاجد*ععصلةر!الإدافقبالمالمرلاحغسدائماالضكيفهءور،الاح!،نمنكثبرفيبلثورةانوتر

العميةوهذهالعامةثؤ،تت،نجثريالفئانب!(شطبعثمومن،الشعبصةإسخرحورةوايهكبةاهملوابالهددءءـ،لىءالفقيربببةاحياتهفي

منابىاداًنير3فيالمعاصرةا)ثقافبةالحركةتدفعاننيهيالدبنامببكيةللميانيدونالذ.بنالانماءعدالحبمفهوممناًرث!عبيالفنانؤيها

ا)عنايةمراحلمنعرحايزصينهناكانذهئنافيءالقا!لان!لى:)قول.باتغاهارزمئ!نولوناقلوبافارغووهمبالصيبمث!غولبن

جهدءالناقديبثلو!يهاوالتنجهءوالدراسةالجمعمرحلةبالفولكلور)؟(غاز!ولااثجارمنالحليوه)1(طل

المج!مع.ازاءالنا،هـمسؤويةي!ققوفيهاوارتطويرالعرضومرحلة)((غانيولاجد،د)3(ترزمناديلايدهوف

اشةانيعلىرا.بحونا)5(يمدهالصبحفي

وتعرلدي،الجمارأإلبومعثلىدالسطولدنافنوعماننا،تلتقبمسعكنتىمهمىلبوألطبيعةالصنعةوالبستالعملفيليهالليعلى)6(بضور

*نساني.الصعيدعلىبهنفخرشيئاالفنيةجبلاشامنفيهسنخلقخانيالغرامموقلبهسهرانهو)7(اناريه

المتعلقةالمسائلهدهكلمنيخلعرانبعدالناؤدفان،وبعد

شعراًويحلفيالقاهرةالمثعبيالادبيكونقداخرلى!دةيدررانالمطافاخرءديهةالنعرر

تداخلمالةهيتلك،كأيرءمنةيهوجودااًبرزتكوناوبهاءكأغردا

العملمضمونفياحيانايؤثربم!الاخرالبعضؤيبعضهاالمضلمفةفنوله

فنونمعالجةعلىمعتادايكونءدالناقدلانذلك.شكلهاوالادبي

وهو،معثدبالشعرالقصةاستعانتولو،صد.محلىل3المدونالادب

؟لالسصلمحئد!ثانويةاغراضوهي.المخ..العظةاولا؟مثيليكونفانه،قديمنكفك

عنمختلففالامراثعبيالادبفياما،الادبيالعملصميمفيليست

دالق!رةلهودريهشارع-ا7ًقديمةاسطوريةبقاياالفالبفيتتضمنالشعبيةالحكاياتاناذذلك

حكمة.تلخعرعاميةبامثالتنتهياواويلمنكميراانكماالجذوربعبيدة

وانبل،بالحكمةتئتهيالجاهلىيةالعربية.ا)قصيدةكانتكمااوال

معتدلةواسعارممتازموقع.اوالطوريةبقاياعناجاناتعبرسوكوادلى،قولكماوالقوازيرالالغاز

تسرالرموزمننجنراثمليئه*طفالهلعبؤاء(ني،اليهارمزفىلآاشاراتي

فلنو!د!ط:بادارةاًلحكايات!مضانالىبالاضالةعذا،كذلكؤ!دءتاس(طببرالى

شنلني041طرز)3(0حدثتى)12.نظر)1(

هوفاذا)7(.ابت)6(-ينادي51!
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.!3!!!تجفي!!!!ل!لأ."-3تنقي؟بز
!ينقيككيشطص؟-طص-.*يخخ*كصكطص،

يه!شحمثطص؟.لأ!طننصط.-

!!!.لأ--*ب--+-!؟-كا7-.-،خ!!،ةلهـهـصا!هحىلحىماى:!هىعمرر

ترلمحشلمشل!--3-"دحىغ!جء---ممع--*-اقي

*!!-ع*:-!!!*إ!إ،تي!!قيك!بم*خجم!ءزر!!ى!لها(دلماهمصي

!3في؟طفي!!ع!!ير؟بخ"!-

--.*؟لا.-"برزر"--ص7-في!!قيثجالحوا!!حدودبربزيلالذي،ومسرحباتهدواوينهفيعقلسعيدشعرثطوريتبعمناًن

ل!لإزرى!و--إ---/!فيفيطيز!ل!ير!!*!صك!ويزبرل،اًلخاصةوطيائعهافورةانلهيتبببن،اًلصحفجنباتفينترهااكبالفصائدتلكوفي

طص!؟.طص:3"ص-.خ-كا،+وانعط،و،تهالمنطقاًيضافيود37910و2291سنتيبينفيمااثده!بلغتشعرهفيالتجديد

--!؟!!تج!"،الة؟3لفرورةوالتواءاتهقصائدءمعظموظهرت،يفتاحوبنتالمجدليةنطمتالحقبةهدهفظي

!!زرو؟لاب!س-انىهعورا)هـاء،يمنوإخطفقي!هذاتهاًلانفيوتبلورت،والجمهورواًلمشرقالمكشوففيالوجدانية

ةش"ننرز:-!؟-:لأنمبخالذياشهدالخارج!ااًلىالتوضيحدونمنوالايحاءالنفسيةالصورةفضيلةعلىتقومالتي

ناليةوه!ر:الجىده،حى،الجد!رةفنيتهطبيعةعلى.نهم؟لظادلالمجدإصةكانتواقد.قرإدوالت

عنيعبرفاصشاعر.واحدةلفسيةلحظةفيوجداوالمشهداسصمعوداصتي"لنظرياتفيهايحققانمحاولا،وتصيحاتثقهمااًنهكهالانه

منانتقلانهيشعرانودونواحدشيءبنإبركأنه،بداًرهذا-"دراسسا"نولىفاننيلهذا.اليهماومنوبرعس!ونؤ،يريعنافادها

ا!تجسيد.مرحلةالىالمماناةمرءلمةاتح-لىاندون،والتلإد!ريةوالنفيةالفنيةالنواحبمنالمجدلبية

*ا!ودلاالتيالفنيةالنجربةتلكهيالرقببقيةاررمزلةفان،وهكذاؤ-و،،بعدئد،معظمهاجمعوا!تيولادتهارافقتاتيالقصائدعن

نعسيةر؟يافيإوحدانءـفىوازط،كلالثواضهونامرحلتيببنديهاالضروريرالقدرهسرجاتهالى!اتصدلىاث!ماهـا11،3رندلي"ديران

النفس.ومحالمالطبيعةبمعالىببنالموجزاتفبها.لزولفنت"اًلىالولوجمناتمكنلمكي،ججبه،،وذلك،شعرهتطورلاظهار

!ا-ب.دن!ضيل!ة4يرافدصتالمجديةنذ،معة.دلاتقهجماتفههاو،داخبولوجا

لذلكاسلوبافضلانرابتولقد."لا..منكاًجمل"الاخير

اولائهلناتبينلوفيماكئببراتسموعقلسعيدقيمةانثكلاوالننقرإر،والمقادلمةليالاسضنقاجوتحليله،ذأنهاقصاذرهلئصاننصديهو

ووهبيننقابلفيماولمكننا،الغنيةالاكتشاؤاتهذهلهتفتقتمنت-أثبر،و"(دحاقدحاالمرفينمنله.?بهـكانواعر3بدارس"مظملان

2791وسنة3291سنةبينقيمانتعرنافيظهرتاتيالابيات،الذائفةوانعهـاًماخقافةاصمصوقي،ثير،حببناوالعقائدالصداقات

يظهر،8(18سنةمنذالفرنسيالادب!ىنتاعتاك!4والقصائد.اوررجبا

فيبل،اًلنظرياتهذهابتداعفيليستمحقلسعهدفضيلةاندئا

اًلعربي.الادبالىاًلفرنسيالادبمننقلها:بقولهالمجدإيةسعيديستهل

تفتقتقدكانتالنظريةهذهعليهاتقوماصتيالوجودوحدةاننمماءمغرورقمحيافيأضاءوحلمثمتمتهداة

والالتفاتاتالحواصربيناًلنمازحسورمنكتيرةبوربودليرشعرفيبيض،ء،الر؟ىعبر،وتفئىزرسصاءاًلامانيفيهتتراءى

يبنلمفبودلير.النفسفيالغامضةالاصداءتنقلالتيالايحائيةاعياءدونهوتهدزهواترتدهللببوننزهة

المختلفةالمظاهرهذهانررىوانما)1(والعبيروالصوتاللونبينيميزءايةاختلفتاًسلوبهاطبيعةان،*بياتهذهقرا!هاثر،ترىانت

الشرصايشتىكانفانه،فرلينوكذلك.حصيةعميقةوحرةعلىتنطوكجخطوظعلىثتمللالانها،اًاقدلمالمموديالاسلوبطبيعةعناًلاختلاف

انهحتىبذلكينعمكانولقد-.اللهاثفيالنغمويسمعالنغمبرو*لفاظ*نغاممنمموهة!لألثمةبل،فهمانفهمهالافكارواضحة

يةرفانو.كذا.بهخاصالوناالصائنةالحروفمنحرفملجعلمتعددقهلمعاناًحتمالات2لاتعطيلامنها،معئىتعطيبانتهـبمالتي

*جنبيى،الادبفيمقررابديهياشيبصاكانتالنفسيةالاحوالعبرالالوانيثمرفهو.سواءدونمئهاواحدايتعينانالقاريءعلىيسصنحيل

في،ذلكالىبلاضافةشاعانهراًينا*وربما،يبنكرهلمفسعصيدبسل،*ايفالقاموسيالمعئىمنمتولدفي،غامضبشيءمتاثراله

اديسصشعرفيظمصرتالتيالفلذاًتتلكفيوبخاصة،العربيالشعرنغميةهالاتبشكلالنفسفياللصظةتولدهالذيلغامضاالصدىمن

الاسود"انشم"صورةفيشحصتال!نيالنفسيةفلابعاد.)2(مظهر؟،إ-/،مباشرا،واضحاصوتاتعطيالعمودية*بياتان.وشعورية

من،التجاربظلمةفيوالر؟ياالنفسحلويةفيترغلاحمرهيالالفاظاما.معئىصوتايفكريصوتا.له،مستقيمخطعلى

البرخلالمناثنشفقدكانفاديب."ولابيضالازرقالحلم"صضواتاتعدالقارىص،فلمرذملبمااصواتهاتعددتفقد،الابياتهذءفي

*حوالبينوالتوالدوالتزاوحالتقمصوواقعالمقابلاتعوالم،سامان.ءنجهاشيءاقلهوومعناها،شعورية،ئفسيةبل،يةفكر

اًلسوادبينصشوبروحفيفروصثمةدصيسائهنرىلهدصا.النفسيةالرمرصيةالحلوليهص

هـ،.وللأرصهـ4اهـصبه،أ؟+،154هـأ؟ءه!أفىأم+،093)اً(التيجيةالضابالالوانالشاعرتوسلالىايضانتنبهانوينبغي

.3عأعاهـ49أهـ0398."118تتراءىالتياًلداخليةالالوانبواسطتهالينقل،البصرحدقةفيترى

اً.01سنةولدالمجدديناللبنانيينالشعراعاًحدهومظهراديب12ل،)زركاءهي،سعيديقولكما،فلاعاني.والر؟ياالخيهـالحماقةعلى

يقولالتؤا،الكونفيدقممدةقماندءاشهر.9291سنةوتوفىقيمعاكاةتعالىنفسيةحالةهوالحلمانندركوئحن."فبيضاء

مطلعها:في،الحلملون-سىجعلسميداانالا.ترىولاتشاهدلالكنها،النفس

منئدييا،بالله،واستبقنىالسكونثيدنغيعلىأعدفيالذاتعالمبينالحريةبنأثرلنفشبةللحالاتوفقاوتلونه

الاسوداًلنسمكمر،حلواًلمنونعزبفتجواًبفانالمباشرا+لجاءذلكيتجهفهو.الخارجفيالحواسوعالم"الداًخل

28



لمد!ررسانها)ت،يرجح،عت،1إهيركانالىءشاًلن!ببهالم!طةرا*بكببااكتساءمظاهـرمنمطهر،جميعا،لانهما،الحلمفيوالبياضالنسمفي

دضانير"زةمنهاضتانهابل،بوديرشعرمنمناشربتاثيرلسعيدبارطلال،والجموداكلباتفيتتشابهالتيوالفكريةاًلحسيلأالحالات

البيدة.الثقافيةالانطباعاتبعفي.ارتحول.المكثيرةالمتحركةالحدسيةالنفسيه

ارزهـبربئ.اننفقدياظبراةالقرارةاًلشاعرتلمحفيذلكمنذتأكدوقدالنظوباتهذهتيير!فيهيسعيدفضيلةانلنايتبينوهكذا

داك!مس،س.خا!:!وه،اوجهابألقالموافدكانواالقدامىمالشعراءالالفاظرةقيقالاولىالمباثرةحملفياوابتممارهافيوليسالجديدة

وذلك،الضجوى!نر"اهحبرةث.،ءراف.،!لم)رز::ا،برا)قمراخروحهظزةبرانينبغيوكذلك.اليها.بابنسبةلتتكيفالصوروتحويلالعربية

اقابرلمةافضيلةعلىإقوم،وتفقهوشمسهالوجهالقعنالتعنيرلانكانت،العرببمدبالافيمثيرة،جديدةبدتالتيالنظرياتهذهانالى

الوج"ظا!ر،فه!!ى.إرىماديلئيءانهاي،النصريةالحسميةوالملاحظةادولنواشدةبهاعهده،لقدمالاجنبيالادبفيبهتذلةكلمبهتقليديةتبمو

الوج"،ظاهرةفيلاترى!انهااًلنجوىاما.انتنهوماالقمراووافتفق.مليهاسعرإده

ويىىالنةسياكملخلالمنالنناعرويستشفهاوراءهاتتراءىبلالرمريينبتتبعالاسرا!

.والفرساًلتحديقخلالمن

نايعتقدونق،ؤلاء،المراسلاتاوبالمقابلاتالرمزيونمايسميهوهذاصة!،الرمزيرينبتأثريسرفسيداانلنايظهركثيرةاحبانوفي

فت!كلابلحقيقةلاتمثل،زائففى،عمياءمظاعرهيالسافرةالمظاهرنرىكماوشعرهمشعرءبينالاسلوبوتوفيعالصورةطبيعةنتقارب

ين:غي،اكحولكئير،نفسبىلشكلخارجيحميدمزاًنها،مخادعا:السابقةالابياتتليالتيالابياتهذهفي

لهـفا.الاشياءسطحعلىيلبثاوسرهويفضاليهالشاعرينفذانالتناجيقرإبىالسنا.،قريررحبشفقعنخدانوتعرى

مقابلةهيشمسهانكما،للظاهرنقلهوالوجهالقعنالحديثفانالانجهاجمدىوفي،اًل!اًفيمرايهالحنونالنغمةمدىفي

تمثلانممااكثرالشاعرابصرهماتمثلانوهما،حسيتينظاهرتينبين.واخخا*حارنعاشهوابما،يرجعهلمعاشقمنبوحاي

.وحرارةوصدقبكليةماعاناهالاقي،-احوسدىالنغمةبمدىالمم!فقمرامييشبهفالشاعر

،مددلأء-علىيرينالذياًلتاجيالتقاظالىسعيدنفاذانويقينيتقرإصااًلمشبهتمنحلاغامضةنفسيةحالةبهالمشبهجعلانهاي

معمياتفييبعرالذيالشعرصفاءمنذروةالىبهاوفى،الجمالوذلك:والذ!ولاكوهممنشيئابهتنيطبل،كوضيحااووتحديدا

المظاهر.وضوحفيالعيونتبصركما،الئتمعورخإرجي،مادلىحسيهومابينالحدودانعدامالى،اسلفناكما،يعود

وا!قريرا!لفمدى.للرمزيينبالتسبة،داخلي،شعوركي،نفسيمووما

يقللايقينااًلمشبهويمنحالرمزيةالر؟ياحدقةفييشخصاًلابتهاج

القص-كأالرمزيرلآالفلذةيجمعانهاذ،وازنيةولايصفولاسعيداانالااكوعهذاعلىيترددوسعيد.الحسيةالمظاهرتمنعهالذجممااليقينعن

نسششفلاننغكارة!الاخرىالصورمنفلذاتالى،اًلجداًروراًءفيماف!-و.رمزيةابعادعلىبهالمشبهطرفينطويحيثالتش!ييهمن

.سابفا،معدة،مهيأةمستحفراتمنوالنزوعالتقليدمظاهرخلالها."مغنيهاألى"و"الشرقانا"قصيدتيظلاليقول

!!**،*،!؟ء-!ج"بملاء!هـ"8!!"-!ح!--"!!!*!لا....ور!لا-.!!د.*3...وكالغيهبعمقا،كالهـأبةثروةانا

...وانتظارشوقوسعتتعالىتتعالى

:---!،1؟+!-!ؤ(دكانكم،والانتظاراوروفىووسعالكابةبعمقتوسلقدفهو

ء؟1-!!!زرلأكسي!3--ىلا+.!:عع-كا!القديمارةشصبيهمعاداةكلنظاهراصووجاخارجا،الاقيهاجبمدىلوهسل *لأ.جأكاكم!!ع

ئنإ!*؟!!خ!جم*كأ

!حئ؟.د*؟!صبما!ء9بر!:!؟!ي!في"قئ؟؟-فىقي*لم،مناعرلىبهالمش!بهيكونانالضروريمنبلالمالوفمنكانحيث
7!س*شتمثخط!!خ!خكا-.في!!د؟

ألاكافي!-خخءئد!،بم؟!-!؟"لأئن..خ-،ل!قيأ4!!صص9الذيا(*دالانالصورهذهبحليلاسرلىاناودولست.المشبه لاع!يم!-خجنهح!ط!ع؟-!به!وفيى!ع!!"ظبر-.شحلإيم*بم!+؟-!-

؟3--+ء-!!ذ-!5كل!-!ش؟لا:!ك!!؟،*غكبم"خ!حفيء-بركأعير؟مدبر؟شلا،،بى!؟!-كاتن!!"المئطةفيدال!دوازاوةعلىي!*مد،"ثابهواحدمبداهومئهتنطلق
د!لإ.!ج!،3.!خ؟ظكا!!ل!!كأ*ش!غا؟-4ص!ع!!-.(!ح!"؟كاكا.-خ""-.ور-!يم

*-.-؟لاعد!!!!32خ7!كاينأرو--بن!!،بكأأ%!!6،غ؟!!ول!!!6نيثدالتشابها!حهرانار.إدوانملم5اًلمبانئرةالحدشبةالر؟يةسبيلفي لى"!/!مخلاأكبم!كني!!.حملأ!لأكاعذ*؟)ح*زر"!يج!!!بزنجنيتر!*!ع!خ!ء؟خم!يرلا-!.-كا-لا3.:،"..7--إ-كاطس"

هـ:خ؟!!سمملأحع؟!لمفي؟تهروزرزرء،ئنح!3.3!!ترج،تج!ش-+رز-زر؟!-ون!.صء36-؟بز!--دظط

؟علأح---،حز-ح؟سأفي!؟ح؟ش"،؟بز؟د؟س2في،؟!حش!؟ع-لإ-!نينر--ء!!لاحح"و!ورالصور!!هبينفيما!التقلبالىوجوههيمضفييرفتربالذي

ؤ؟؟؟ب!!"؟،ين!؟خنر!3*-إ--؟6!!تج!!في-؟ش!:؟!،!!في!م+-أ"لأ؟!!*ير؟حديثهخلالفيودلبر.الفرلسيا!ثءعرروادعئدسل!قدكائتاخرى

نر7زرإ!!؟*!ءش"مغ:تم!"أ!!ش!3شم!!قي-ع!!!-.!في؟!ى؟؟!6!+3!.ص"رحية"اًزها؟قوللراه،"الرسائل"قصيدةفيوالالوانالعطورعن
37-ء..ة؟-*ظم!3-.-""-!؟س.!!؟2.ليءكأ--قنما9خ!!رو!!3ذ.-.عد

094خ.3؟ضتم.*عي؟في!"ىكق-ا-؟ظء:

!إ؟!!+؟خعثنط-!"؟د!؟د+!و!!؟!طقي!!نز"-ع؟لاورء.هـ..ء:!رااثاكط،الكالةاو.دالا!ننهاجوالتوسل،دهكمسه

كا+ء*؟؟اـوصوحباالوسلبيمالاسلوبروحميمرقداي."وكالوضوحكألليل

قي-3!لا+!كا-يز،إ!!!؟زرزر-..ني""بخ!!!ى..-:.!كابر!نند!

-لألال!!ع!لح+في?!لىزرعدم-:د!خ،.في+-

ة.؟:-:بر-3لأ؟"قي.؟3تجخ!؟ل!،!ل!!!قي؟،نر"!-

+،ىبزفيئج-رز!!يخبن!ك!غ!ث!!7نمش!يحتر-في!سوتر!ظ3؟طبيعةانالا،عاطفنانهماواًلكابةوالابهاجفكرهالوضوحانشك

كأ!ول*!لإرزفيلاضسفي"!ن!!ك!-لخه!!-لمخئي!فئ"نجغفيفيثجفي-،،اًكفسيةالحالاتمداءنرالثماعرلان،واحدةهيوالتجديدالاسلوب

:في؟غبرد!-!-!بمولبر!أ!غقي،!بخسفيخ!!!غ!!"-كا+-7--لمقيتحفوهكذا.الحسبقىاًلمظاهريفنمدونالقهـماءالشعراءكانكما

!*!إ*ء+ءئج-!!؟ئيز*؟ص.!*!اض-!يمكنسعبسعرفيوالاباربالجدةتوهمناالهكبماالصورهذهانلنا

!ء.-!"،صلاأاوالشاعربخسنااننانشعراندون،منقولهاومجلوبةتمتبران

..عليهتعاملنا

صص*

والذأتيةالفنيالصفاء
!!

6ى!ص."-كأخ!شحمعحهح!!سم،جئمق!،،!أور!ؤ!!حم!!ث!!ثرقاكتشافالىبودليرواًبياتالابياتهذهبينالمقابلةساقتناولئن

يم.!ء2ةددلى"!--+"!ابداءمنلانتمالكفإننا،خطاهمواقتفالهالغربيينللشعراءشمميد

:!ألألاا!ص!!؟!7د-م/+ب!لم7!كا+-!*---إ-لم؟لآاتجربروتوحدللعنارةتامصقلمنالابياتتلكفيظهربمااعجابنا

بمستم*بخإ--*كأ-!ءء!؟خونسأكغ9أأ،الذيالشعربماالصفاءذلكالىبالاضافة،النغموايقاعالالفاظهع

فيىو،!ء؟ح!.!؟نخ!؟لم!ءال!حم!"اًلايفلمحومعالماًلمنطقيةوالانعطافاتالنثريةمنتامشبهلحررالحرر

!".:،؟!+ا؟!.---!ضحى؟-سير!-9لأ!د؟!!بم!3!7ور!3!!ث!!مكأ!عشا!غ*تممخكلص!رر!"الابتهاجمدى"فيظهرالنيالاسلوبروحانمنوبالرفم.والتقرير

!--!!،!!!.!*!!!!+!!،!*-!ء!!!ء!!!!!-!.!،!.!!.،ء.!صالتحاماالتشبيهمنالفللههذهالتحامفان،بودليرعنمستفادةهي
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لضالحفانهكماوصفهاعلىلردداتناعرلأن،المجدليةعلىغلباًلنقربرةقر،ووالىللنقل؟مودبهاذا،النناجير؟ياعصنهفيخطفتانفبعد

فلبه.ءنتتطوروجعاهاللقصيدةا!راكضمنهالذيالداخليبالسردوهـزره."القمراعالليلةمنميهماساكبا":العينينوصفهخلالميقول

ابياتالارمدىاـرمزبةاالحلوليةفيهاظهرتالتهيالفلذاتفانلهذاارءفاط!فيلةعلىتقومنقليةصورةهي،صدقهامنبالرتمالصورة

معظميغشصيانوالن!المائغموضانمنبالرغممتفرقةمنناترةوسطورا.ا،ثوداوشعاعهماوالفهمااءبنينوص!والفمراءالببلةبينالش!به

.القصيدئتابيثتالتدولتءلتبئباتتفعبفتاولتتعحقنقلااخاهرةاتنقلوصنعقلذنتاًنها

الغموشط!يعةولئن.الروحيالنفيرمز!االىا!ادي+البحريمظ!رهامنتنفذ

التتابلاكأمتافالنقحبتخربةاتتالبدائيالنبعلبتلازمالهصنعكانت

.هنا،.نخاصةوالمجدليةعامةسعيدشعرفيالغموضمننوعانقثمةانهعلىإهـلنااليهاتالحدياثا!رانمرافمان،الاشياءمظاءـربين

نبتص"ف!الشاعريعانههابرقباتاالىدساشرا.ئثمنيتئألدنفسمبغموشماحم-متماانىاعراقن.وطقوصدالتقنتيدملتااعربلبمنتاماتحئعرايتحررللب

فهـش.نلصدئأبكلهلبيمههااًنعلىعظلديائلفثاًندنبناعصأبدبهامقتكطتبأتعالمدو،الخادفبي،المادئك1التنتابهعالئلانسهاصنج

.اًلكبرىالفنهلبالتجارمبيلانأثبنلدنلالانفعاقتغموضدوالغموذوفائب،لئبتبا.وصنواقيبلالهصننتوااًلامخاهـرءمنمظهلتاالبدائيلبنبهع

اجزاءبينالسببيةانعداممنيفولدالغموضمناخرنوعوهنالكوهـذه.الوجودظاهرماوراءالىالولوجهولهولاءبالمنسبةالمهم

هـنبا.نبنجايتهاالفكرفبنلاكلثالىالنفاةعنالظاردتءئأبثفيزالبيتقصائدفيائقتائبتتتلبيب،الاكبننيالنتعرفيتاماقتهلبداظادئبةالنك

التفكهرلمراحئأئلنهائهثالنتائئفئبكرمنانبالتعميفمنيتئللدالغدوشن.قتكلهادللئبمناًلاقتياءرلبحعغتالتعبيرتةتلعتاممأت،نكعئتائنابعض

اخوارءواوغلتابتعمتمهما،شفافيالاولاًلغموض.الاسبابدونمن،مثلا،ماضيوابيشبكةابيشعرفيولا،الاجنبيالشعرفيفليس

لانهوذلككنههنصركانلونبهوننتشبمننأثرالنكيالغموضانهوجوهدالتقاطتكتفبمالتيوالوصفيةالخارجيالتقريرالىميلاكي

ملأفيودداًلثإنيالغموضاما.الر؟ياوصروالانفعالشدةعنيفيضاوضوعااوالظاهرةشكلبنقللايعنونفهؤلاء.المنممةالقصيةالشبه

ئلاسيامثتربطالتئبنباللراًئنالبيناتئلانعحانمائأاثلثملربفالتفكيابنبمظاوتحبماقبالنلبنبدانأسالنفسينبالاعحاءعغتيعبرقباًالديحاثبللأتنقبانما

الشاعر:يقولفعندما.بالمنتائجانناكما،هولاءعنرنشههنكدلملهذا.نفوسهمفيالظاهرةتلكتبثها

والعصرلهالشياوعهدالخلقفيأخصسبء!النورراتاوخديهاولاالمرأةلعينيوصفاوسامانورامبوفرلينعندنشيلم

ولذهبوهجمخضوبةبيضاءف!كرةمهمصافيوتلوتتنازعهمعنهؤلاءيعبووانما،جمالهامظاهرمنذلكالىاوماشفتيها

السكرعليهطفاولوناالرفشاقهااجنحاالجوتملاولست.الكبرىالوجودعقدةالىمنهنازعين،بحبهاوتعقم!ممعها

فللبءاثرفلذظوالنللببالاعطاءدقنباللمى،بعدكفللألاهبابصعهحسحعرفيالةلصألنمعمببالحدلثتكللاصهاتحاًنسالباًلتفلتد

ثغروهمهم-نحوهامعصممنههب،قبلهاكانغدهاابتسراناردتوانما،رندنيءنالعتيدحديثيفيذلكالىةطسانصر

اًنصاللصنيةالتعميةفيهطغتبغموضمشبعةالابياتهذءاننرىب!سب!شعرفيالصوربمماالتعنيرانالىلاخلعيالاشارةبتلك

.الحدسبديفهطلالةاك!اًكغسيالغمذكلعلى،التفصدمنلاتأفلذ،برمرنم.نعبر،اًلمفالةتعلىدفلمبانمانفسيا،وتبدانراتعبيرا،دائما

!5ذهنيامعنىبهواناطالاصيلمعناهعنالنوراخرجقدفالشاعرولعل.والانفاىالتشابهوجوءمنبوجهفننافرةاًطرافجمععلىيقوم

والعهس.اًلدنهاعلىوسيببرتدالةللقبخصبعلالبتدتظمبببثعائنيرتبته

بت،،فهماالكاركئءتاهالاحتمالايممنجملةالىالقربنفانعدانبادغنتذللأد

فانودكنبا.الفصهدةكلالنفسمبمالتغكامبغلقاًمتظدفللمبيواثكراع

غموضابيسالابياتهذ.منالاولالبيتفيشخعىالذيالفموض

يحثاروكبفماوومهسفندينفعل،بليعدغموماعىوفيلتحفقالقبماوالغلودوللذبنبفساللسى-ءلمجماه5هيثه"ممايروو

منبماتشابطالفليالتعبئكمنبئتككلالشائعةالفذبةيقنعانفالمبا".

إفكرريقهمخرعلىحننىالمةكىفبمحلاألمعمثثكائبلبسمألسلئدحيسالفطئدهاعئمنحلقارأئءكئارسفذ!مدتب..اليقحكلنكنكاسهما

كانغدها"اًلنساعرفاعبفعندما.الانجغتايبحدالشهيبوبمنبلغتيسدئتة

فكرياونفسياكتشافعلىينطوبماالقولهذاانلناتوهم"قبلهاؤ-امفيأخر-تدوراتمارغربؤامرالعةؤحذ

لاغ!الثمماشعرق!لهالعطينانحىمصىنعلملخاكلف!لغدمن!لييقولذلكنالافهول!لغورلناكثير.عميقالعالمسامحلىاو.باكبيرةضجةمالجوليتهـحتىاليرزما

.....بةدما..نادرذرفيعهافلأمالاتعرفهلماقبالاليشهدو
ناانبناويإتهنبالئبوئثلكرابةونندوونثنصعغلولنناا"فا.بعد

القول.غايةعنلتحرىفيماولكئنا.سواهيعرفهمالمعر!اًلشاسرعنيراالق!ةكهذهعبرتانلقحةيسبقوام

كالدليرك!قلتحذلقمخالذ!ليمناكتث!نافوذلكالتكايهاموبايماكتشاقئاعاتلكلال!يينلممميلأوالحربالحببينتربطالتبىال!لةعنرأئعادقيقل

......بة...الفاجعةعنحرحيثمن

يعونثانيري!دهسعيح.العامهددستونتعنكمهرالا.نرتفعنظرةبديستر

وعرفطفولتهامنذظهراًلمجدليةجمالانالمدهشةا!نجنلكفيبراتوفيقاوفقتقدالؤلفةاناواقعوا

!فيظهرنفسىإكتشالىواجممعمق!ي.عصرهافاتعةستكوىاًنها.اللذلنالفرنسيةوالمرأةأيابانياالرجلنفسيتيرسم

؟.القولهذا%والحب..الحربمأساة:المأساةهذهيعيشان

والبديعالغموض

ايعمقدونمابتدبمدىليفصجدعموضمحااليدتهشعرخعاسعي!دد!عطحيةدنانةالفكتمىاًبلوعدىالادابدارمعشوراتل0ق051الثمن

يحاولونالذيناًلبديعاصحابكغموضيغموالقبيلمذامنغموضه

لمتالعلاؤواكتشافونعقيدهابمزاوجتهااهميةللفكرةيمنحواان
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مهماحبقغابى،لد؟والصور.هرمهايخفيجديدا.زياالمتداًولهالفوةءهـهـا"دم!بقولبينفرىثمةفهل.اًلمسحليةشبهاًلغريبةألمننافضة

ونراهاسابفةاالابياتديذلكبىأينأ.اًلمطروفةاًلفكلملاممبهايخفي:البيتهذافينواسابيوفول"فبلهاكان

التاليه:الابياتفيايرضاالرحمميال!عيببخماراخنمرتاـننيالبكلفاسقني

اته-طرااً!ا/-4واهـتتءهـاال!:يبةب!س!تفيلؤلفانفحاول،بد،ببةنزعة.عنيصدران،جميعافالقولان

غ،راًالهمبجمةشغوىزرى.،ا!ظه.ئفيالى*لمقذ)ةالحبؤ،ذااف"ؤكم،.ؤوا،يرألفمالمللقاريءتمولوانيت!لفمالاواحدةجملة

اكغم!اتعربدالهاومنالفكزالمجدليةانتمقواهـوىمنان،ابضاالغرإبلمنف،نهكذلك،قبلهالاور-انغدان*يكونالغريبمن

ة!والجالابتقاروهمالاولىللمرةالقاريءنجلدهيتقيمالابياتفهذهرالغموضماندعوهوهذا.الرحمفيالجنينمعوالشيبالبكارةتجتمع

فالمشاعر.لالاصل!ضىاع"ىإبغىانإوت؟ثالذيالغلوبفضبلمةوذلك01رامبثاالى،بنفمهإتلمجو4إما.ءماالتاعرإضصرفحىتالتهني

يتفاخرونهؤلاءوان.نطربالمج!دبيةكانتالعاشقينآهاتانيقولانيريداغء،.نخا/بةغرفكررةبحلةيغشاهانمحاولا،واعي!ااًدراكاويدركهيعرقه

هـننوعايثمةوليس.والاغانيالشعرحبهافيوينظمونلهابحبهمواللحهتةالغرابةبفضيلةتاثرهويكونالةاريءثريرظحتى،العامالمفهوم

الخفهةالابعادالىولوجايفيهاوليرالممانيهذهفيالذاتيةالرؤيا.الفئيةاًلنمثوةبفضيلةوريس

لابمنسائرلجالنابهلىفكزيلقالمافتهيعرانعدهيفهمالقرلف!اوامرنمايالمنبيىفيفيقبنإلفولحبلننفامءالبتوا

ابىيتذلكمثلقيمةفما؟!بعذابهوفغتبطتفرححبيبتهانلهلايننوهمالتيالغامضةللصورالوجودي!النف-دالرصانانييخيلكادو

اـكحبين.بينضنابوالى.،قلإهـاـلشكوىة!؟صاع!ماالشاعرفيهيعددالذيفشجيكاوتطربكفهي،ضئيلالغالبعلىهوشميدشعرفيتظهر

ليتنربحالصوبالظلمةالشاعرتوسلجيثالثانيابىيتفيالامروكذلمكوتغرستروعكتمالكتاذاحى،الصورةبمفاجأةاوبالئغمتؤخذفيما

والاشعار.بالئنهبداًلسابقالبيتفيتوسلكما،وعقمهاالصورةهزالهـنالثانيالبيتفينرىكما،الخواءمنكعيبرعنلكتنقشعبالصورة

يخفونهولاالصبحوضحفيللمجدية!ه3يعلنونمحبيهاانإقولفهو:المجدليةواصفايقولجث،اًلسابقةاًلابيات

ولف!.محبيهاجبينمحلىغارحبهالان،اللدمنخوفاالظلمةفيولمذهبو!-جمخضوبة،بيضاءفكرة،مهدهافيوتلوت

هـناجتهادوهـ!والصبحوالظلمةالغارصورةلتفتيقالشاعرانصرفعلىت.نضوذلذةوالىهجبا)والمخضوبةانبيضاءالفكرةعورةانلاشك

الذيالقاريءالا!.نخدعذهنيةبحلةلهواخراجالمبتللالتفاخرمعنى،تعقلمجردةوهيالفرةبينتناقرمنفيهايخئ!خصبما،القاريء

يعجزاذ،سعيدافانوهكذا.سريعمدبرمبتسربعصبالشعريغشى.بهمااًلبصريحونحسيانوهماوالخضابوالبياض

والوجدانية،الفلسغيةابعادهفيوالتوغلالموئتوعقلبالىالنفاذعنوهيبالمجدليةينيطو(اًنهندركفيماوتخيبتخبوالصورةهذءانالا

بهاو.بقرونالناسسائريراهـاارتيالخارجيةووجوههمظاءـوهيرخلقف،التجربةواقعمعتتفقالبيضاءالفرة؟كانتولئن.الم!رفي.نتلوىبعد

قلقالىرعودذلكولمعل.جد/ب51الاداءخكللمنإجددهاانمحاولافكرةنشبانقطلايمكناذ،وينشزانينبوانواللذةالوهجفان

الناسيدركهمالاإدركوتجعلهالفنانتجاربتخصبالتيوهيالتقافةح-صةالا،1بئمثلانيمكنو!.البراءةدمزوهوالمهدفيالمتوهجةالره

.أهـواله.عنيةالتقريرالمنطقيةاذهانهمماتعجزالويتدو.نفءاـلتناعر)قولكما."الرفئناقهاأجنحااـلجوتملأ"طفلةفي

جبئ،44والرمز/الوجدانيةالمسرفةالصوريبدعسعيدااننرىوهكذا

040000000000000001وصدؤهاباهه-ةهاافناعنا!ييروؤقوفلمانشبغهاقلمافرةببخفي ..غالبانفسيصواععلىإضفعلوء،ع."،جمحؤفيله

عغلامنمفكرو..العظامالشعراء

هـقرطضدغمءهـمالى.إهـمموالذيسعيدءدصبلاإفونيانهالقولالىاً؟درانواود

هـ....ةهـتكرارسعئر51اولئن.منهيح،عوالاتبدوقهففاء2والا،الشعر.نف"3!

.مصلنالابرددانه،الاحيانغالبفي،بهوالتبجحوادعائهالرأيهذا

،ولب!.الفرنسياف!عرمائدةفتاتمنالرايهذاتلقفبالهمصارصته

...ءمنخهـاالذياً)رأي(هذاالراكءنيقصرثقافتهتضاءنتفهمانافدثمة

21رساسرنيرىبفلايعنبىا!شغرفيالاستحاءانالا.الحديثالمشعربديهياتابسط

المجمدلة،الننلجلجةالشائعةالافكاروتقنيعاًلثقافةوالعداًمالخواء

.الجدةهـاعووالاتبألابتكارتوهمهاداـلقاريءتحدعالتنيالصوربمبساحيق

تروئشصظالاغوارالىولجواعطاممفكرونشيءكلقبلهم،العظامالشعراءان

الجدةانتحتىتجاربهماًلثقافةواخصبتلبشريةاالنفسفيالسحيقة

4نفسب"حقائقعلى.نفننحهماوللحياةالجديدةنظرتهموليدةصورهمفي

ىفا،كطلاستاذغسان.ولمكنهالشعرمادةهوالف!ان.ابمالطالىسبقهممنيصللم

الذسنولحدوالحيرةوالتفرسالتحديقشدحةمنبلغالليالفكر

حين4بعدنرىوسولى.الاشياءظلمةوراءفيماترىالتيوالغيبوبة

التي(الفلسفيةالوجوديةالاصقاعالىالتوغلفييوفقلمسعيداان

،يعودجميعاوذلمك.بالمسيحالمجدليةربطالذيالمبهمالمصيرفيتدلهـم

ويذىصوطماعيةمنيمنةمكتةمئن!موراتيرننفجرعامةنظرةعناوكليةسؤياعنتجربتهفييصدرلمالشاعرانالى

..منيدركهاافكارتصوبرالىانصرلىبل،قلبهامناًلقصيد"موضوء

6922.رنصظ-!يروت.المتحذلقةالئهنيةاًلاجتهاداتخلال

وا،جتهادالذهنية

المننعل،الفرعنلايتولدسعيدشعراناقولانفكلافائنيلهذا

!سسى.سسسي..سسسىمسسرلمعلىيخلعانفينفسهيجهدايخ!اللمردالفكرعنبلباد؟ياافنرنح
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يهـ"***.،مى-"!!ه،4،،!ي،كليسيه!هسهيرر-سيهيهزليةبيةحطافثارأ

*،

دغص:لشى.شاعرالرؤيا.التي.تنفدالىةالحقائقالمستودة.فيعص!التحرسه، ،:سعيداا!للعاربم!ءيصحمىلكيالابياطللكبءحليلالعمارارد!ول!د

لررمميم:أ!التيا!وردةوالتفة.الفكردةاسيل..داكلهضما!00وقةة!ط!لها.!يوش!حول
-صء-؟ده-اودطل!ولمصعهاالمعاييللودلالعماالى!.الدهببهساعر.الهبل

؟كشسةاحيمانوفي.مصنوعةمخادعةبوجوهالمعانيبهانعادانيمكن

اعلانا:الافكارفيهءنلئ،خطابياسلوبالىيعمدالشاعراننرى

ء؟:،والشعظمالتفخيمواساليبوالرنةبالنبرةادقاريءفى!ه!يفعلحماسيا

أدعيوماذالدى-؟:الضمريحفينرىكما،الن!نيةالخدممةعديهوتجوزوين!لميطيتى

...-!ةالتاليالبيتعبرالخطابي

،لرئ،النغماتعربداتهاومن...الفكرامتشقواالمجدديةهوىمن

شي!كلأتاريخك)عيناك؟والقصفالحماسشهيدملحمبمبنغمالبيتهذاالشاعركسالقد

واذتهيتبالجميعقامرت؟الىالتنبهعنويصرفهالقارىءا.ئناءعلىيطغياناوشك،والانفجار

زيتفيهوليسنبميقولفهو..فطئتهوقلتثقافتهالقاريءمهما.تضاءلتتثيرانلالدنننائج

...مصس!وحيمما،علىحيمايطمىالدياًللامس!ولىالع!يالارلجالسورمنميهماطهر

مطق،ساجيكان"ويقررحقائقيعلنوراحانفلتبلالشاعرانجرفلقد.سعيدشعر

يدي.فيوالليلادحضاراتامرمنشينايخبردممنوبسذاجةريبةاوءحرجايمون

عينيوفي،قيدا4حبهممنوفنهمفكرهمعبقريةامتشقواالمرومانان،وتطورعالفكرونشأة

شفتي،في!هالثاعريبيحكيفادديولست.يرجموهابانهموامدنسةساقظة!مرأة

.!كالنيكنت؟لهاوشفرطالعقل!سدويةعنلاتحمححتىوتقم!ا.اًد!ساعرانفمالات

اوريىمحرولهاءرأه؟كحطرهحارىحصارءطهوديعللاليالعطرا!هذهسليديعاىلعسه

تطعمنرانتربدبرعليها.تاثيراياوبهاادتناظاىلهيكنلم،عرضيبسببالرومان

لعضني،،فنصنبموهبةيتحلىسعيداانالاعتقادالىتسوقناالنظراتوهذه

،صدرىتحرنبرتضبطاتبمالمنطقيةالهنسعيةالدربةبتلكيضحلىلالكنه،سعرية

يعردنيمنولبس:تأثيريعظمانيريدفالشاعر.ونتائجهاالاسباببينفيمااًلنسة

يصلبنيمنيكلم:وطفرتالانفعالسورةبهاشت!دتوقد،معاصريهاعلىاًلمجدديةجمال

يعرفني:انإرمنلئلم:اًلاسباببا.ففهوعظمةجديةواكثرهاالنتائجاعظمفربط،عمياءطفرةبه

يرمنرنىمنليس،تذحتى:لتذلكلناترجحاذاسعيدعلىلانتجنىفاننالهذا.واهميةشأناواقلها

والحسنبطالخوفعظاميكاذت1.والسخريةوالهزءالضحكإثير،بيت.هزليهوالبيت

ب!،نافذةئيوليس

ربععلىوليس؟*نثريةاب،ت

حبنا:صدرطعنت
مقلتيهلالرمادصغت4شر!،محد-دةاخرىفلاًتالسابقةالاببلمتالينصفانو،مكن

لمهى1(.ء..،.لوءببدالىفيهاانصرؤ!الشالايبباتتلككلوخاصةالفصيدةجنناتفي

:..يديسنلختتروىجهعيبيفتي!اتدالنط!جلانالابياتتلكنقرافيما،ا!ظويخيل.المجدية
؟

للنحومسافرت4يصدرفظل،اًلمج!ية-ضبمفيالمعاننتفجيرعنوعجزالتساعراًعيت

....ءنوعاًلىينهارنراهحى،مختلفة،متبايرضةبصوروفنننتهاجمالها

العيوم،دمسيدياعتسلسصعرخسبحتىبراًرغقدالكنيرةمالذهنةتلكالىالاقشراًبغايةتقتربالتيالنثريةمن

القاتلى،اذالسنلمهمنلبنعرهبخلوسعيدزهاطالماولقد.عليهاالحدبتاسلفنا/التبم

تميتداراًناًلا.فتعدهو،مناشرةةهمهيىهللاماكلانمنو!ما،النتر/بئ

النرتيلىكجسذناابيهاتالىانهارسعباانلهبتحققبالمجديةالناقد..يما..يحدق

عييليالليلنحماحينماكقدصحوح!عاكالا-..:التالةالالياتفينطهرنفسيةشعورية

هالاتلةق.والنفسةالشعوريةالظلالجميعفيهالعع!لعريريهلريه

...شرء،اددضفء؟براهاخيمالولا،رآهاامىلابحسناءالحاد!وتغنى

-*...ومناهافنحهارحبومنرومامنالاعزةلونهاسجد

لمو-فتيلسيى!فاطريى:؟ار!ميعقإهوبعلى،.ودا!ستالناسؤ!سها،العروشقدستها

!اقرتفيهايكلمثاتمثرلامحادجهةكلفيبهاوتداودتالابياتبتددانعمتاذافانت

؟!رىترىعاذا.تسأله،تابعولقد.النثريينالتقريرارالسردعنتميزهاخاصةايةهلى

".4وهسعبهااناظانمنذمنهانطلقالنيالمنحرلىالغلوخطالشاعر

الى،يعود،ذلكالىبالاضافةهووها.الهدفيبعدوهيوالفتنةاللذه

...؟النظراتمنيتحررلمسعي!داانعلىتدلنااًلتيالمطلقةاًلاحكامآفة

كحورى-رفي!بروت؟لجمالشبيهاقدعر!الانسانيكونانينفيفهو.للاشياءاًلبم!ئية

؟4

؟*،-،"!هدا!اكلهي،سيمهيسسي!هس!،!هي"،"يحس!ا.الصقحةهاالتتمة-
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يعبرلمالفلذةتلكفيالشاهرانالا،يحتسىاويشربولابالعين

لمصعهيعان!هالم!ساءعنعبرمابقصر،الطبيعةفيابصرهالذىالمساءعنلحمهوط*ما:عقل ......دقعبقص

هذهتحليلفياسهباناودولست.المتفودوحمسمهالغامض

لاء.ذلان،رة-31الصفحةءلىالمنشورتتمة- جباواًالبثعلىوقصرتهافلالهاعلىويعفىثوههالدالصو

تفولى،والتقريرالوضوحا!قاعوراءمنفلثظانهابالقولاكنفيوانماص!هه!ههص555-هههههه

قوله:ايضاذلكومن.دونهممنوجددالشعراءسائرعلىسميدبها

51الاموبهاجفتعينعبرغابتالشكورقراقةعينايحتسلهاشبيهايبريانعنيعجزانهيزعم،بالغلووينعمالمجدلية

الشفاءتستبحهلم،وحيدثغرعلىماتحرانثغراي..والحلمالخيالفي

اراهيوم:تقوليسوعسرفياللذائذزمرةو.دهتوافناءالقاربمماءعلىللتاثرركوسيلةوالاطلادالتعمبماعتمادانويقيئى

قوله:اووجهإضااوهو،سميدعندالثقافةاضطرابمظاهرمناخرمظهرهو

الجفونرقيقفي،وبالحام،الثغرفجوةفي،بالغفوعللتهالمعقولحدودمنالهزليانفلاتهبهايتمثلالتيالطفرةوجوءمناخر

السكونعندالفناءورشف،الصوتمع،المعميقالسربعنادانيكاد،الممكنةغيرالتعاميمتلكمثلعلىترددهولشدة.والمحتمل

تشيعاذ،الابياتهذ.فيتنعممانتوشكوالتمنيةالتقريرمظاهراناًندوناًلش!اعرينخدعحيثالدونكيشوتيةسورمنسورةفيهالناتتبين

التعبرروحفيحياتألفاثمةانهكما،اللعولغموضمناجواءفيهاصاتثير!التيالسخريةالىيتنبهانوثونالقاريءخداعفييوفق

بخبمايعافيعماالشاعرعبرلقد0النفسيوالقرارالموسيقيالقراربين.مخارقته

سردايسرداوتلاوةيتلوحتىبهويتباطابتمهلهوهنيابعالىركااأتعميم

فيحتىمعاصر.بهاسلوبعناختلفسعيداسلوبانويقيبي،اليومحتىسعيارايصحبمابرحالبدائيالتعميممناًلنوعوهذا

ف!و0والمعانيللالفاظتثقيفهلشدةوذلك،والتقريريةالنمنيةالابياتاليقببندمرةءانتاضاالمخلصةالفريةواللربةالإفافةلهتقدرلمافكانه

اًكريوحيانبلاحرى.او،اـلمعانيمنمايمكن!ريقولن5اـبدابحاولقصيدةد!يقولف!و.المخادعهالحقملالقوسرابومستحييهالمطلق

.عمللديهفالشعر.سالالفمنمايمكنباقل،الاجواءمنمابمكن:نيات

منبكيميولاءبل،التعبرويسرالارفجاللزوةفيه.برقبلقلمابرهقا)!-،حمطلمنأنقى،الاغفىاءمنافوى،الطيبفيماالجبب

ولعل.الصفاءدرجاتاقعىالىفيهيبلغانمحاولاوالاناةالداب...الحسنفكانكانت

الميلهذاوليدةكانت،شعرءفي،احيانا،نسششنهااتيالل!نية:البلبلموطنقصبم!فيايضاويقول

!بيبتعدانبحاولهوفيماوالضغعبالتعقيديقعالديللنجدلد."اًجملولاابهىلا،عيتينمن":فقل،،اينمن"وقيل

.والشرعوالتحببلالابتمدال:رخامةعاىقصيدةفيوكذلك

رفتاحولثتالمحدليةا!الماتبعدياناالخي!المركباتانا

"..:ابضاالانجبرةالفلذةوهذه

التيالشعريةسائر-الا"طرالىنلتفتانالفرو/ريمنيكونوقدسؤالفيبعد،نفسهعنف!ومنا،العطريعطر

الىيمدومن.المجدليةفيهااصدرالتيالحقبةفيالشاعراصدرهاوذلك،ك!يرةاحيانفيسعيدشعرعلىتطغىالتيلتقريراآفةوثمة

حولمعاتناشاتاانهمالهيتحققيفتاحوبنتالمجدليةصدورتاريبدوالاطياهـ!الصورعنتعرت،واضحةئثريةبافكادمايعرفهالشاعرينقلاذ

اً.339سنة:قولهفيبطكما،الشعورية

فىجوهريااخنلافالانشهدنكاد!رينمذيننقارناذفاننالهذاالجميعقلوبعلىودالستالناسقسهاالعروشقسشها

قصيدةيفتاعوبنتغنائيةقصيمةالمجدليةانمنبالرفم،اسلوبهماروحالائيومعلوماتنتا"قجيعهناوسردايسردالبيتهذاخلكلفالشاعر

غنائيبنفسالمسرحيالشعرينظمسعيداانالىيعودوذلك،مسرحية.والتجريدالتقربرفيالغلومننوءبلتجسي!دولافيها

اتثمعرنبهمعماوخرلتقريرعلىلعلميينخيلةففىهلبملتالوفمبخملحميلمسرضألطض!رلتممكئنواللىهوللةالصادالوؤيا

التعبيرفيواستغراد*جنبيالادبفيامالعربي*دبفيكانالىو*نمرافوالتقرلراللمنيةسودالمجدليةعلىفلبتولئن

حركةالقاريءليفتقدحتىكميرةاحيانفيويتكعفيدلهمالذياصموريالتيالفريةالحيلمنبئوءالمبتذلةاوالهرمةالمعانيعنالتعبير

الحركةالمجدليةفييدقدانيكادكما،المسرحيللعملالداخليلتطوراتفجيرعنالشا!رعجزولئن،والطفرةوالتصنعالتحذلقمن+لخلو

اببلاطيفتاحبنتفيونشهد.قلبهامنالقصيدةتنموالتيالداخليةبمقاطعيوفقلمانهلايعنيفذلك،المحناكما،فلسفياتفجيراالموفموء

وبايانتسبتادبىنوعييالىلا.سب!لسعيدشعرطبيعةانلناتؤكدلاشك.والئمولالر؟ياحدقةفيبعضهاوشخصتجربتهبهاصفت

قولنا:عهبىدليلخيرالتاليةالابياتولعل.ظهرتمظهرلايميقناذاكانالا،الفضيلةهذءعلىتتفلباناوشكتالافاتتلكان

الصباحا.اسمهالخاطريجرحوحي6!رمذكرءملالتبامجابفيهاخطفهالتيوالصفاءاللعولسورالى*لتفاتهن

.الفضاءرحيبفيينشق*رعاداحمر،المنىناصع،نغم:قولهفينرىكماوتقدير

وقبي.الجريحبسمتيوعلى،جفونيملءالمساءواحسو*وراد*فنانفيظلالويسوءمريم*نهامت

.نضيراالجملافيهتعرى،الرحبالظفرفي*خضرادملاق!الناديالنسيمهبةمن،*ردنجعدهمنالماءيثربان

فئيةطبيعةعنثصعرانهافيتتفق،الدلالةالمتباينةالابياتفهذهالصناءمنذروةالىالثاليالبيتخ!كل،بلغسعيداانياعتقلاوفي

عمودعلىاي،التقليديالشعرممودعلىخلالهايثورقالشاعر.داحدةاوتتيسرانلون،المبهمح!س!هافيبلاشياءكشعرهـلتيو"لر؟ياالفني

جديدشعريعمودالىيشطركذلكوهو،التفسيريالمنطقي*سلوبمهمافنحن.ويقرهاالمنطقيس!يغهااشكالفيلتنحلوكتئدكمهل

اليقيناعتمادمنبروالكليةوالر؟ياالنفسياليقينعلىفيهيعتمدثمرنظل،"الاردنجعدةمنالماءيثربان"قولهفيوانعمناتنصينا

سع!،قبلنشهدنكدلمفاننا.التفصيليةالجزئيةوالر؟ياالفكليانذلك.منهاعقلنايفهمممااكثعرالصورةتلكمنكعلاقينفسناان

ابحلالىقولهوالقول!ذا.الصباعيجرحالسىء*سمانيقولشاعراعنوليسالنفسيةاًلحلوليةحلاىمنحالةعنخلالهاهبرالشاكلر

ومقاييسه،لعدودهبالئسبةيستحيللانهبهيقرولاالمنطقلايسيغه،ئفسييبصرالمساءان.والتمويهالتعميةكعتمدالتياللفببةالمعادلاتهنمعادلة
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خلالمنعنهايعبرفانهلهذا.الماورائيوالوجدالروجةالحلوليةفيتاثيراح!رهوالقولذلكان،ذاته*نفي،يشعرالقادكلبمءان*

تتقمصاًللذينو*نفعالالتحر!مننوطفيهايبعثانمعاولا،الطبيعةولعل.الميتةبلارقامالشبيهةاًلمنطقيةا!قوالىمنابعاداواوفىنفسه

فيالحياةيبعثخطاهاترسمهالذيفالفيء.الشاعرذاتبهماوتمزيقالعربيةالعباراتتفجيرعلىقدرتهفيتظهرعقلسعيدفضيلة

التعميمطفرةمنكثيراالقولهذاًفيانلاشك.بئدىويجعلهالذبولشعوريةوهلاتظلالاعليهاليخلعالفكريةمعانيهااًسواروهدم،الفاظها

الاوالسىطحية،المبداوةبسمةوتسمهاسصرنفسيةتشوهاًلتيو*ط!فىالمالتي"الصباع"فلطة.قرارولالهاحدودلا،الامتدادبعيدة

دجماليثعرالنباتجعلالذبماللغلواًلثديدميلهعنصصرتالصورةانذاكرتهلونمن،و!ؤياهعب4منفاضتكلتما،بكللفظةهيسعيدبها

وف!.والزهوارلمصةاءقدهعلىيخلعو،لمرورهاويئقطرويختلحالمجدليةيماهـفكانالذيالادبيالذوربهايئصدمانالطبيعيفمن.ومعرفته

برويخوسلوانما،الابياتتلكفيمايقوله!يعنيالشاعرانيقيئيبخطوظالشبيهةالثابتةوالالكار،المقررة،الجامدةالعلميةالالفاظ

!نها،النصبقبلهامعانصورليستالصورفهذه.والايهامللبث.بالظلالتكتسيولا!تشتبك،متوافيبةسشقيمة

وذلك.نفسيةواحوال،وتهويماجواءصورهيوانما،مستحيلةقدكانكما،الثانيالبيتعبر،للنغمشاهدتهفيالامروكذلك

لموانم،4ريؤمقاومايقولإنجهمانالقاريء!يدممواًلشاعرانيعنيموحرااو"لحواسبينمازجا،العباسيالعصرفيالروميابنفغل

فييرثرهاالتنالنفسيةالاصداءويخنقبل،منهيستوحيلانيسعوهلرىكعيرةاحيانوفي،النفسيالصدىفيالخارجيةا!اهربين

وجداله.،حسيةباشكالالمجردةالمعانيفيبصر،سعيدعلىيستونيالذ!ولان

ألالسماء2متعددبن...واحدةرنبردوكأله،للظفرمشاهدتهفينرىكما،الاليفالواقععنمنقولة

فيهاوتلتف،تشتبكانيالصورهذهفاين.بلاخضراريموح

بصورواًشكالجميعا،شمرءفيعليهبذلئويتردديسرلىسببداانا!ذاتالقديمةالصورمن،ا!عواتقيهاتت!داًخلوالتيالنفسيةاًلاصداء

،بانه"اوافيماهـهـءعماغزلهفيلا،عبرالشاعرانلنانجوهمحتىمختلفة!العقلةالجليةوالغكرة،ماًلواحدوالصوتالمستقيماخر

حبماحب!نة،"ائينفيىجمافيملابقالااًا!مريعبرعرضيةبمكئيحبهإفىودبقمرقليلةئمةفليسقصمير"الوقة3

من؟لرءلم،ملام!ها+شغيرواح!دةامراةيصورانه)ناليتوهمحتىواعتمادللفظتفحيرءفيالعموديةالقصيدةعلىسببدخزجولئن

الاخر.بلمتاءوافمثلاالمجدليةبينماقابلناواذا.اسمائهاتغيربعضشعرهفيخطفتولثن،اللمنيممنا.دونمنالنفسيعداء

فروثمقىليرانهلنابتحقق،بهئللتشيببالشاعرتمدىاللواتنيوفقلمفانه،النفسيةاللحظةعنالمنقولة،التشابكالكعيفةالصور

واغنارورندليوذيانارمربهبان،حإضادعاعناللواتيواولئكالمجدليةببنب"وابتمدتالقدلمالشعرعلى-طرتا(قيالوصفهعنالخروجفي

فف!.شخصياتهق"زتدلىاندوناسما؟هنتتبدلنسوةمناليهنومن.اًلوجود!ميرالىالوئوجعز،

:يقولنزاء"العينيك"فصيدةالحياةوعننفسهعنلكعبيرالشاهريتصدىانبالوصفيةوئعني

القمراكلغلىالضوءبفرشوخ!وتأني،العينيكموقفيقفاندونمن،المستحيلحتىالفلوبصيقمد،نقلياتعبيرا

رالحجررفيظ،النهرضفةالىمرتاحا،للغصئضاحكاتظ،-راًلوصفيةوووذء.الوجودبةالتجاربابعادبهيفجرفلسفيا

خدراًلليلعركي،منهأثرانشضنا2اذاعينيكعلواصظ،الخارجيالتعبيرعنالثطعرصدرحيثالمجدليةفيبوضوح

وزمرفراًدىورلاحيندد.فلفتاما،ضسوؤءوصف4عمبربقولفهو.والدارقةالاسطورةحت!بذلكمسوفا،جمالها

زهـصمنجناحلا!رضطارسرحتهان،لحظكمفرد:ضفاهـ*ردنعلىللمجدلية

إبتكركونتلوكوئيراًحالمدىجاراهبكهدواذاخطاهافيءالذبولويئديقدميهامتكيالارضيخضل

رهاوصفالتبماًلسابقةبلابياتالابياتهذ.ماقارئتاذافانت.ريارافاوجعت،عليلاالرساالروضةعلىطرفهاخلعت

خطىانفكما.بينهافرداًييشخعىلايكادالهلكيتبين،المجديةجاهاالغابوروهة،زهوا،!لنهرعطفاتح!ستاساريرمامن

القمرتبعثانحبيبتهعينيانهنانرى،اللبولتنصيكانتالمجدليةالصفاءناظريهافيوارخت،الحلمجبهتهاسماءفيقجرن

ناراشاوكما.الليلوتعثران،واللينوالراحةالضحكفيهوتبثانالهناءا!قدورعلىخالعات،حسانالرياضفي*فانجبن

الغصونقدودوعلى،وجاهادوعةالروضةعلىخلمتالمجدليةاساريرواساريرهاجبهتهاوسماءوطرعهاخطاهايذكرالشاعرانكرىانت

باجنحةالارضإغرشالمرأةهذهلحظاننرىكللك،بالهناءالشعورالشاعران،*ولىالوهلةفي،لناكوحيملامحمنذلكالىوما

.كونتلوكوناوقبدع،الزهريكدلمسعيدشعرانايضالناخطروربما.ظرجيةنظرةاليهاينظر

سسسس!سعي،الوعفية،النزعة!نوذلك،للمر+كصديهفيالجاهليالشعرعنيختلف

:؟السابقة*بياىالىلظرئافلو.جميعا،!زلهعلىسيطرتالمثالية

::حديثاصلد.--..... شلك*شطانحاولسصداانلنالتحقق،المحدلمةمنالمحزوءة

أر-3فييقلاانمايمكنجبيعتجبهاالف،مثاليةجمطيةصورةالمرأ6

ديوانمنا!ا!ةاو!ة:كما،واساريروجبهةكعينالمجدليةالىنظرلقد.اًلجمإلاسطورة

:)منكسورةللمرأةيتصدولم،وليلىوهنددعدألىيلتفتالجاهليكان

لأ؟،*وروبيونالشعراءاليهانظركما،الحيلافيوالتعتدالتنازعسور

!آث!مح!سضةلأان،بدوحيدالمغئيةالىطروميابنكمائظربلاحرىجميا،او
لاللا:الحيدلغزالىلغزهامقفازط،بحبهاكعقد

!ل!تمم.ص؟ومعيدمبدممىمططرفكر6كيهااداماذاشعريب

جمديدساهةكللهااممنهالعهنكسام!بشء!ي

العيسىسإهيمانللشاس؟ولغيدغرائبايمبم،استعرضمتى!يريل،كعشميبل

4الوجودلغزكللمسالىالجزئيوحيدلغزكلمسمنانتهىالروبيفابن

بيروت-الادابدار،سعيداما.الرهودلينالتبازءاوالقحىمنبنوعصالرا،المطحى

ينظر)!يفتانراهبل،المصيربمشكلةلديهالمراةمشكلةكرد!مدفلم

ء**حعم*"حعععععععععع!!عمعلى،الشصالحسىيدفعالضبابفيهايفلبرومنسية2ئظراليها
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تعلهومنهواهومنانتالحسونكرةمنالطبيعةوالمرأة

)ولودلهادسهمسافمن،يديسكملىالرليعنام
روحانالا،القصيدتبنبينفيمااًختلفتالطبيعيةالمظاهرانلاشك

..وتحريكهاالطبيعةبعثتعتمد،فنناسخة،متكردة،واحمةس*سلوب

...شمرحولهليلوغل!الاشعرحلمناكولىقىى.انزلمنااذ،ذكرهاسلفناالنيالراييؤ!وذلك.اًلمرهةجمالبتاثير

تؤثرزفزقةولابعدحئناملىيحنوسهىولال!-!،اؤ.شا!ية!ظرية،ذهن!امراةبل،ممينةامراةلايصووسميدا

)7(،تزهرضمتناوفي،خضراوهمنأفيتغرفىربىولا،ارصورمظاهر.تفبروفدفيلشكلهايتغير،دائمة،متيدةصفات

سيقودنيذلكلان،الابيات0هذبمثل،بعدافيضاناودولستالطببء"جعلتولملى،فيالمراةنظهرواًحداعلمنجميعاتصدرلكئها

نافلنااذاليهنميركناماوهذاً.بكاملهاالديوانقصائدئقلالىفارربيع.الجمالروعةبتاثبرنواميسهامنمحولة،محورهاحولتدود

نجنوقيعالواحدالنغمتردد،واحد"قصيدةتيناناقربسعيدقصائدمرتبطةتظهر،ذلك"الىوما،والعطروالصحووالذبولوالزهوو/الخربف

معاناةالاشياءيعانيلاسعيداانالىالغالبفييعودوذلمك.مختلفدلاف،ونكاد.لهنتيجةانهابالاحرىاو،المراةبجمال*رتباطاشد

فيماالىيلتفتلاينظمفيماكذلكوهو.1تفكرابهايفيمابقدرإ!فومااوالصورهذهفيهالالظهر،سعيدقصائدمنواحدةقصيدة

التيامرسةالمعانيالىيننفتمابقدر،يحبهااننالمراةمننفسه:يقولنراه"الوجودفيلأشا"قصيدةففي.عئها

غايةتقتربحالةعنيصدرفهو.المناسبةهذءفيتقالانيمكنالتلالعلىطفرنالوماالعشايافياللونما،الحسنما

الافكاربتوليديل!و،عابثااللعنيبدوحيث،اللامبلاةمنالاقراب...والظلالالزهرمخمش،نهبقهو،اللوزوملنا

والطبيعة.المراةبينتوحدالتيالقرائنواكثافوتفتيقهاجمالالىدنيالفتهكلألت،الوجودفيلاننا

الوجوديةالمراةتلكعلىشعر.فينعثرقلما!انناعامةوبصور-،جميعذلكان،الجمالالىالوجودوتلفتاًلعشاياولون!الحسن

التيالمرأة،سواًهايفهمهاولاذاتهاتفهملاالتي،وتشقىتشقىالتي2اللذاقوءما.بهمامرتبطكلهالوجودبل،وحبيبتهبالشاعرمرتبط

و.جبربت،،ولغزهالراًبهافيهايظهر،الحياةوجو.منوجهسوىلي!ست.والجملالروعةاعليهيخلعان

منها.نيههومانحبهمابينالتنازءوذلكالنومذلكالىالشاعرانمرافتظهر+نحصىوابياتقصائدوثمة

واًضحةقريئةالترارذلككانولقد.والطبببفةالمراةبينالربطمن

الوجرديةالابعادائعدامشعرء.تقاليدمنتقيداغدت،واحدةف!ةإلموكالشاعرانهدى-ددنا

كموفوعنفسيةوجوديةابعادعلىينطويموفوعثمةليسولمله.اًكاعروإمورهيقولهماسوفررركقصائدهاحدىقراءةعلىيقبلومن

يظرروما،حماةمناعماقهافيمالكلالخببئةتمثلدهي،المعدليةىلمىحيبة!اثبربعفاًناررواًشوقعفهو.القراءةيباشرانقبل

....ـ....هبة"الميئك"قص!دتيافيذلكرأينا.ومظاهرهاسهابنوا*ةعابثا،ا)طثيعة

.الذممالهالالربوفيالعصلهلنبثحمهبالعصيلةع،تلتقيكئرتمرمجو!وجهالحضاخىمنفهانيالرروةجعلتجبثاًلبلبلموطنفيلكذولرى"الوجودفيولاننا"

من-02بخرجالذيالضوءانها،اليقبنعلىيعثرحتى،عرلدتهلروةالىهذءفانوكذاك."حالهاضنلسالذاهلة"،اخرىربوةمنتقرب

05.لبنياًثاعرنبعرجيث"الحيبةقصر"قصيدةفيتطالصناالصور
الجحيم.اعمارفيعليهتصرالذيوالله،الظلمةر

اجوائهمنوالولوجالموهوعهذااًبعاد!ف!رفييسعيدوفقفهلحم،غوراجبنالىالضوءبهرقىوحبث،اللرىخضرةمنلحبيبته

الكلسفية؟الوجوديةرموزهالىالاسطودبهب،،ماهجهتواذا.حبيبتهلمقدماًلثرىلتزرعاناملهتمتدوحيث

العبارةوتثقيفالصوربكعافةيؤخذالمجدليةيتلومنانشكلأاوتدصا"بملبكاالخوم"فيبافي،الاخضرالكوناليهاحاملايطيرداله

الكثافةويتوعمالوعيوسوروالبيناتالجدلمن*سلوبوتطهر."كا)كرىالنجوم"وقاطفا

اللإيالناقدان*.توغلاالتقريرمنالظاهروالخلوعيعمقاالصوريةواحدةقصيدة

زخرفةليسالشعرانيرىوالذيالمخادعةالتعقيدمظاهرعليهز-لا

سعيداانيمرلر،ء......ء..-...لجوالواحتالمجربةطبيعكأعن،"لقصاءررتلكبينببما،خروجثمةفهل

القلالمةالوجوديةالمبعس!كةالنفم!ةالمعاسالمعلوقوفقتحدفيلعائو!جيعميةاًللمنيالتكرادمننوعالىالبريئةالرومنسيةملاتالانةتتحولحي!

جهدءالشاعراستنفدلقد.والمسيحالمجدليةاسطورةاليهاترمزاتيقملىةان.الجزئيةالمعانيتقيق!لىالشامريصكفوحيث،المصئوع

ومو،ملحميا،اسطورياحملاحمالهارراحتئالمحديهومففيعن+لختلفانوماتان"البلبلسكل"قصيتذا!هاهي"العينيك")

.ةع:ه...-.ملالبقىمعطمءنلاتختلفكادكلهاوهذه،"الوجودفيلاشا"قعبيث

يطهر.اب،"لعروسهلىلماصررهاواظهاهـء،بلهالعظيمهمنيبتي:اربمالعبنا!كدالقع!ائدكلدمننجد9يلموفيما.الديوانفصلالدمن

ناحاو.لتفيماالمسيحعلىإلمراةتلكسلطتهاالتيالتجربةعظموالببوبوالرضابالحبالليليغصاوبالهوىلي+لبوحي

بقبرهذاللاتصرتعظم،امقسشدلون!غريؤهايصمهاجمإليسلئالمجدلعةسعمهادمنحلقموفيماليمة3(غريبلأنثرذات،الضوءنضرة!نياصوببناالدنياوثشير

لمالشامرانلنايؤكدالمحدليةحملاأمهارفيالخارحيالوصفي
.ص.-.هـالطفلنموتاوالضىنموىمدمنايلا.رامرشنلنا

سععهابلرالرأـرهاروحهاويعد!*سطورهمنعرمقيفضنيستطعارجبلفو!النجيماتاركماءونحئ!نحئ،سيلهوىونض

يمممر!تريقشلى!امرفيلمبشكلشسهقصعيالثقائةعدهائليبرلىسبنفدلمفهوئملحدلعدتثى..اركعلذيو،فالصصوقطبتالربيعسكنىفالبال،تفكرى

ومنالجميعيصركهما*يقولانيستطعطمالشثعلسياقهاوفقا"لثم!،،فنحئبعط!وانالثلالنحيزهر!حفأن

حركانتالمسحالىنظرتهولعل.أليعغةمثديد،سظنمبمسلوب*عصركرهرلههزيعانسمرقبلةسافيقي

لمح!ييةبعف!مثلملئتمتعلمشبصهاخ!"منمما،نروتلثوعقمامعلاسمطصةبقبادالوقكاكمر*فقبناوين!ىالنجومالساهياتمعنهيم

مصرحمهىالمسيحطعويعنيوماذا.الشاكلكولكما،الزويليلالهررجعهاهكءوهالمروجفينغمةاًحاديثنا

جمالنسبةموقغهالشا!رضودوتبةشيثايئييكا!لا46*القعي!ة)0(العنبرحبناوممنفمناالراحتينهد!الربيعحملنا

كا31صالمعورصلافمه28-)؟(عى--رندلىلأدبرحيقصيد)2(

..18الأشقر،عي9لمعلم)3.اً؟عىمركملا،)ول.عي.02،النفوةالر)0(
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.الخلودقممعلىبهمانطلشا!رانلنالطن،الفكريةفي!اوخاصة،وا!؟ياالعمقوعديمالخيالعديم!صويراللمجملية

،"لامنكواجمل"ورنرلىالمجدليةبينالمقابلةفيينع!منوان:البيت

ونفسيته.فنيتهفيداخبباتطوداينطور.بكدلمسعيداانلهيتيينتتعالىوجبهةتتساسجفونالمسيحمطلعفاذا

خط-هو،الاخريندإوافيالىالمجدليةمنإمداستمرادخطفهئاكللمجدليةالمسيحايماءةالبيتبهذايصورانالشاعرارادولقد

ف!ما.)راهعماللتعبيرمحاوك"فيوالغلولبةبالفرئيسرفحيثالوصفيةولوجفيوالعقموالنثريةالتقريرذروةالىبذلكبالغا،بالرفض

ونب،ؤاربان3مرعنت!نلف.فكدلمالمجدلبةان،سابقابيئاوكما.المرأة.الموضوع

ءرووثمةلمسانه)خاشببنكذلك،رندلىفيظهرناللواتيواغنار.ال!ايةياوالرؤألجزئيالواقع

ظهرنالموا.و!اال!بباتوسائرويرندىونلاراهؤلاءبين،جديةعميقة

."لا..منكاجمل"اًلجديدفيديوانه؟المجديةبقراءةتعمقهاثرالقارىءيخرجبماذا،وبمد

لةالمفالوهمةلرارر-حتغويانحاولتالاغراءعظيمةجميلةامراةبانيخرج

ظلمةتضيءلتياالثقافىواينالتعمقفاين.بالرفضاليهاقاوما

ولعطم.البصريللجمالالاسمىالنموذجهن،واولئكفيلاءالواقعمناالنزوعواين؟النفسيةوابعارهاسراوءوتفجرالموضوع

ناا/ف،وبتوءـم،فعلاوجدناذالنيمسدقيكادلاالشاعرفانجمالهننوعفيهاخطفالتيالايخرةالابياتولولا؟الكليةالر؟ياالىافيني

عينيوؤعمنتتولد،جمهعاهذءان،النوروانهماروالظلالندىةقصبوايةاًلمجدليةبينبعيدفردثمةكانلما،الئفسيةالر؟يامن

:*رضنجمةعلىالحبيبة،الاولينثلثيهافيوبخاصة،"لا..منكاجمل"او،رندليؤصازلىءن

وسمرو.بثاتحكىقصةنجمتناهلىعببنيكوقعوالتعفهـالغلوواقعمنالممتدللوصفكليشبهانمرافاانصر!حيث

انهـ.صوارئورالظلواشنراجالندىفاحلولى"ننظر":قالتاعليهاتغلبالتىالمجديةهذهفاين.التقليديالشعرعمودعبر

ظنهووجودهـاانيتخيلصتى،فيلكيسرلىالشاهرونرىابصرناالاولى0)8(لاسماناًبنبوعهـ!المجدليةمنالوصفية

51فاترعنهفانثنتعادتلكنها،بالوجودتضرانهمتوقد،مضتملعقلسببدمجدرببةواين.روحهاابصرنافعدالتانيةاما،جسدعا

لهتبنلموانوحافرءماضيهمعئىالانسانوافتقد،واغلالسقامبأءمقتف!رتوالتي،لهاجمدولاشكللااًلتيشبكهابيدليلةمن

مبتذلا:تافهاغدانسيكلفانه،المستقبلفيالجنعيةالاسطورةهذهابماءتفتيقفيشاعراليهينفذانيمكنما

المحإه-لفيانكاموجدتقولي،انتالمغنينليالي،وشمش!ونديلةلاسطورةسببدتصدىلوانهويقيئي.والنفسية

العلل"فاغرت،تفعليولمالوجودفيتخطريبانهـممترلىمولكان،دليلةجماللوص!القصيدةثلثيعنيرئي!ماخصلكان

سذليبتاوالفدهـنفارضيالامسىكوالانهما،مماوافرفتاوليةللمج!رسمهااتيالصورةالىالاقتراًبغالةتظخربصورةلها

/:ف-كلاالى؟د،الةلمواسطورةعلىالدلالةحاسمةالاياتوهذه.اليهنومنومركيمانوفينارلرندلىبعر،فيمارسمهااًلتيللصور

إطىأه!ان،1حويىس،جمبعا،الوجودانيهلخضقدفهو..لبثهاسعيدء-تكثيراوبقليلشم!ثونةوةيصفان3المحتمنكانهـانهوكذلك

ؤدوءهااـ؟.ديالمالىمتاركة،معت!ةتظلفهيلذلك،حبيبتهقدماإفتاحبطولتيبهاوصفاًلتيبالابياتالشبيهةالملحميةالاببات

هـ!رأ.في،5الذيالحبمببةاًحتجابفانوهكذا.اليقببنفيلهوذهورها.وقدموس

مط!حقهلاء*ثابر"لثناعرلرعسلطفيجئث،،وبرلغلو،اللعن!ةمظهرتمنل!ع!شبكةوابوعقلسعيد

!،كه.-دهونولوتعقجدهغلوءلكرةبالابتكاريوهمبئسلوبعنهالبعبرلصفمنهايكدولمدليلةاساريرالىبنظريكدفلمشبكةابواما

:"العبونخمر"قصبمدةخلالرقولوم!هاروغانهامظهرا،نفصيتهاجوهرالىى(شرةشعطروانماشيئا

مطلببهدفهـل:ر".هاتطلعابانمطلبالبريةتدعىالتيلنلداونحل.فقد،ثمشونتصديهفيوكذلك.بجمالهاوارتزاقهاوخداعها

خلبالضواطربومدالهعلىخطرتماانلنانجمالكفهالم:ضياهفيقتسعركانتالتيا!ثبقحمى:صمفي

ماربهـوهـار،!ما؟بعدهد15تملةللجمالهل؟كنت.اولم)9(المهجورعرينهفيلائرافتنزى،ليلةالببثشبق

الفارو!اك!راتاقحامهجبرفيكاله،منهالشهاءالمسعرة"الحمةكقطر

الديجورفيالقنوطفيصدى،غضبانبالبراثنالارضيصرب

ناهمت"ءبورحييةلان.لفنلالوجودرايناالسابقةالابياتفيتفتيقعلىالشاعروالمرةالنفسيةالر؟ساعمقالىولندننفت

ماالذيالبر.لةمطلباننرىالابياتهذءوفي.تصلولمبهتخطر:التاليالبيتخلالمنالموضوع

اًنينثنيالشاعر.لعتمولا.نيانارعيناعليهاتطلعانهو،مطلببعدهالمسعورفؤاديفيشرإىعقابأنثىانتبل،زوجيلست

مطلبهوالجمالبناءبقادءمظهرا،المفلسفيالتسهـلمننوعاًلى:دليلةلرقصةفيهيعرضالليالبيتهلااو

الالتماعاتهذ.ولعل.الغاياتغايةومو،والاجر*ولالحياةالمحرورقوامهاتلوىمننشوىالجوتفاجعفتثنت

منقصائدهاًلىتتسربوهيس!عيدشعرفيتئ!رلاالصرلىالفلسفيةوقصهبةالمجدليةقصيدةبينذلكإلىبلاضافةئقارنانويمكن

اقحاماغالبايقحمهاانيالمتمثلةوغيرالمنظمةغر،الفلسفيةالقراءاتلروةالىاًلخنابموضوعالشاعرارتكعحيثشبكةلابي)01(سدوم

:"نار"قصيدةخلكلقولهفينرىكما،الت!بةهلىمقيتا.والعصرلاسمانوواقعالنفسيالابداع

المطلقفيالهنيهةكوقعمهيبالسريرفو!لولعكالنفسبحقائقالتممقالىيئصر!لمعقلسعيدجهدفانوهكذا

:العطور"ث!علاف"قصيدةفيقولهفياوالمعانيتثقيفملىهمهيقتصراناوشكوقدنراءبل،المستورة

مهلفيكرءماالعمرفماشكلهلاالوردعلةلنا.الدارسةالمطروقةو*فكاروالعور

ثوبهامنفرتالتيالمراةراىالذيالشاعرذلكيكونفايا،شبكةابواليهائفذالتي*غوار(لىينفدانلسعيدق!رولو

وا.المطلقفيا!نبهةابوقععليهوقعهافشبه،السرررعلىوارتمتالمنطقيةالالايبمنوينخلهشعرءيصقلانشبكةلابيقدرولو

يصفانيودلافسميد؟والحذلقةوالتقصدالتممدغايةفيذلكليس

اقحاممنيمكنهبماالقصبمتصوريوقعبلالسريرعلىالمر*وقع،الاولىالطبعة.العحريةالمطبعةالاسهـ،ابنيسوع:)8(

يظهرانيريدوالتيخاصااغواءبهاافويانتيالفلسفيلأالصورةتلك.،21-اً.اً-12عى

لقافته.بعمقالقارىءويوهممعرفتهبواسطتها25عى،نماً()0.(2-23-21:ص،اًلفودوساًفص)91
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الممانيحبالمدا!ماهرفيهايلسباتياـلبهلواـنيةمذهيمستهحقانفي(لواعيةالنس!ةالخو(طرتعدادالىاستطرداناودكلست

للفكزجديهةباث!كاللهتفتق"ئنياللمنيه"لحيلبتسمقطوي!رلىوا!مانيالصودركرالستنفادعتذلكبييحوذلئلا!عائدءمنكثر

ويلابيات*بياتهدهبينفرقىابم!ثمه!يس.أفنكررةالواحدةانجسراتار"و+نما،الغيبفيبعدوهيالمراةبهايصورالتي

،6لراةمسحيلفكلةمي،وأحدةبغكرةشبثلأتها،4السابتالر؟،صفحةقصائد.هلىتدمنيإلاالخواطرهةهانالىبالأشارة

فيلأبياتبلغ*مىللقهه،فو!اوت!ضاعفتنموالقصديهجعلتوق!وانماللوجود،!كرياتفمم!أييالشعرلان،للوجودالنساهلةالداخلط

هعن.نكسسمكرلاتيليينطوئغالمغكرجمهـالذجمهللضنعكرقةالىللاخميرةوالادراكاتقرلراسورعنكيهسورةلا،ك(هلس!بينفسيتكسببرهو

وتعلكوتمضختكرادمنيراءمالكيرةيثولىانيعتملأسميدشعريتلووارتح!لق

حنكعيركفىةبببلهعالأخرىمئاحدا!لئتقلدمتحكلكتينبفيتين

وصفلىظهوا!ولىالفكرة.والتهرييوالتقيةوالموابىدةالمدآورةوأفلاطونالمسسفلرأة1

ولأللذو،،..للنقئتقكراذيكأح.واًلقتلودلأببيعةدلىالمراًةكلاثيعاثالمصفيسبمباظملريسقحةيحل،سيهلكاق،يكئغممعا

وماوالصحوالربيعتحتضنا،تيوهبم،واللونالمطرقي!عثاليوهيوكانهاا(راةةببها.ظهرخاصةعقيدةعنذلك!ييصدرفانه،،غيبيتها

الثانجبةالفكرةاعا.الضعياقخىاًلقادىءبهايتخماـلكارمنذلكاشبه2،.اًلىجماتوتهظلمنالمطلق"لىميلمن*ذطننفسىماتمثل

وواءفيمالصاتدادا-انهابالاحرىاوالا،لىاستحالةمنقنتولدظلااومغنالكةامراةالالي!مست،الوافعفيالموجودةفالمراًة

ينحعبللحبيتكإبكورلن.اًلوجويكيتستتيلانبعد،اًلكزكهاًلمشسلبتظرية،كلكفيالتكىولعله.الحقيكيةللمر(ةوهعيا

تتكحيللأدكيكانا؟اـئرجتتاما،بالجعكلثجطياةتتجبى،*دضلمثالزائدبهجةرههمحسئبماكعيهوءاكللنترنالنتبمالافلاطيبنيت

للسكبقة.*بياتفيرإيخاجماو6م-عنيأثمتتلوضمتقجعمتمتلوتشقىسوجاًلدبلمهكاًفيللامسلنلاقجقيوبيس،اثلهللمفي8يحدكامل

التي*بياتلأتت!د،،حت!ابهامنأكئركانأتحبيبةكلهور؟نوبماومكذاـىى.المثاليالعا)مذلدفيرآهانشبقمالتدكروحنينتود

توقيبيايصداقبىتللهمق!حسالطبيعةهلىالحبيبهتاثربهايص!2!7الاجمكئلاالوجودليوروأنلهتسمفربانلحبيبتهسعيدترجي

"تمث؟لهوأقيقت2كركلقمس.كلمر(ءحستدهلاثئم)هيؤسأكللنب!يحةفيائوجعهيلكالللظيكسرهك1هلا.؟كلاىهننكلريةمناهترأد؟يكورز

ررافيهااخرىفرةعلى(لعثوومناتمكناندون،مر،راسعي!نشرها!ائدهيمثرءعندماسببداببهيشيو،امذأـها،(لحيببةلموصولتوقه

حيةللمنعالرليلق!حف.بؤهاث(رزالكييصمىفانهكلأ.الوتينهاتلنتمنللأ،هتهانجنحهثاكنيالحيببغانملكها،صكاًلظاًأئالسبر

ولوكتمضغمئبخبهئثمهدهمالى5،شعرهفيالئفسببةاًلابعادوقصر،ما،أـعتثلهلهاترجبهبرهن،لل!قيقهاوللحبباةرمزهبموانرما،ذأقها

ن1الد.ـوفيوالافيةالأولىالقصيدةلتقرأائكحتى،الواًحب!للفكرةالساغةالابات!يذلكراينا.واليفينللعقببقة*ت،ن،تولىلىمزووما

و)حدةمقم!ببدةعقفنشابهينمقطعينتقر(كانكلوفيوكاتابيبةمحيالهبسوصنجثا!ايهالابيماشبر)يفاونر)ء

(رندإنيتكر(رغلا...منكأجمل؟ئص51لىحمفي،لىح"!

اجدليةامدو.رمنسنهئلاتينبع!ينثموسسعيدالىاشمايفا5وا!ذاًبواعفيبههمءولا6بفقبسرلمهأجعلون(لغيبلي

ملامحهاتغتلفلمليهشخمستاقيوالمراة،،لأمنك..اجمل"ريوان.بة.لصراح4الزلادمقنمئي!0002ابيضولابرثقاليلا

يه،اًلفيواًلبهداىيةالحذلقةمنمح!براوبفليل*ءنالمجدليلأ،مميز؟كها.لاصاالممرمنسكبا.با،ميت!اررفشا2ترىاًتشيئاوكان

عول!اخمثلللاكالةمجاليولابةالد؟هانعنوانمنذلمفىي!ممشأغكجااغا،تار/يخهفيمامحدثالقجغهكللىنياناهـ،عيتياـرتعاءاـن

تكر2رانهليتضقالديوانهداالقارلىء!مفحان*في)ذ؟لك،لنايظهرلغييية"اًلمراةالئمنياًلتاويلهذاًولعل.للحياةالقفرمئة

و!صشهـلهامنالشاعرثيهطورللقصيع!جدبداحش،جسلرفدلىخى،ح!الوبرهكلوتقليبهاالواحدةالفكلةقلبليسعيدتجول

كنقيعهـثمأكثرال!سكلن(لمقلعكةللمقهفية1حننددهلبالسطوراليبتهغ.يسعننعيدفها.للسمعرتةفاًبعادتلبداهتهاوثقنةهتتتللاـنتوشمك

تنصرلىامعنايتهاتعبىواضحلأقرينةبذلكمعطيا،وتزويقهاالقوافيانمحاولا،الطبقةيلابيماتفيمر)تسبمنحوعرروقدذأتهالضى

(فربفاتنهلطأ.لشكلياالتجد-تالىبلالندسيالتح!دالى:جديدا؟ويلا!يهيفتق

لفا-لها،باللف!ةتغووقاـلذيقاـلبديعإصعابالىالجديدديوانهبراـلو!ود..كذاـبفي3أشمواـقنا،ممىوفبمانتنجمشافي

واًلتزأـمحارجيةصعوبانهلىالأنتععارفيهظيماجهدايبذلونوالذلن.حسردو!لب،بعلاتلهفالشوهثبمالظنفيسال!

الج!ديد،شعرهاًنرأيناايثعاولهذا،الثسمنللتعبيريلزملأماالكؤ،دالسرابقعمايوىالىصدرمموى*رضوكممثيحك

.?سلا*الخلوداليكشودمناتمبتخاطرمنائتمااخلمي2ء

مهقيممكةهحكلنبثقلنيللذعلاععتىللصريكنكوئي

.الوجودزرتلافكاوهامهاارضئاعنبؤلرمااجمل

هـاوتودالمراةغيبيةعلىرحةسعيدشعرحرمي*بياىط!
دبيهسماثدرويبت!سهابها!جس،الشاعر!نبرهيثالحبيبة.لق!ماالىالوجود

الشةهرذتعسدكبيقكتتلابملاييمابرحتكهيلألدئياامك.لخيكل1دبر

ألادابدهرمنشوراتمنعاد،المر؟ةتلدسرابئعائيبرمتماقا،رض.ظنهبرلهاتمثهعلي

فيلألشاعرريتمادلى.هئهاحيفلتحتىقيضتها6دهااليهايخبللا

صبض(لديث!صيو؟ئسعاصهقبصقراوو!همفي(كها؟+تهائحدع*رضيدع(قليحرجايرلى3حتي،رلد

!لا.اـلوجوررارتلداـلرل!دلكبانثف!مها

منمورمسدللهحوركمدي!؟لبنافي-يملأهايامتكرركانفكركان

الئقصرجاه)مريرد؟ثثافةي!ررلاكلحلاتمنحألةهوالشعرأنيعتكلرالذيالقارىءانشكلا

منللأبياتتلكلىميشعىلأبتأثر،المتغقسالغلمليو*نكعالاًلطرب

يلارصبينفيمماأـتناز،منئوعالىالصميدةمسرحنقلفبم"رافة

كسع!!هوو!ععععععىمنيتعالكلاالبياـلئالدان*.ا!متحيلة)ارأ!تلكعلىوالئيب
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0000000000000003!هه30ه!هههههللمعانييقلتزوو.النهرجةممثرة!سيفساءسوى.،الواقعفي،ليس

الآ!ءأالتياتالاببمضييوفيما.والمجدليةرندلىفيابتنلهاالتي
55ع:الحدلدديوانهفيسعيديقول.اليهنصنامايؤكد

الاجملاجمليا

الومودررت

الوجودغارفغار

.ر""يسأللاسؤالكانئذ):قلت

المحكئىشنىلمج!مؤؤ!ثمح!؟عرسةالسابرق.اليبهذالممنىترارهوالشطورهذممئىليياو
.:رندلىفيبهالممناالنبم

حسودوؤلمبباكتلهفالدنىوهذكي،الظنفيسكناك

.يروتوفي،وهمهايالشاعرظنتزورالحبيبةنرىالبيتهذاففي

33833ءررفرى133،-.عىاييتهذاًوفي.يضااًوهمهايالوعودتزورنراهاالسابقةالشطور

يحسدالوجودنرىالشطورتبكوفيالشاعرظنتحسداذنىنرى

ديوانهفي!عيدسبداانلنايتحقق،وهكرا.منهاويغاراًلوعود

الادارت.جديدبزياوبشكليقنعهانبعدالقديمديوانهديقالهمااًلجديد

ايضا:يقولاليكه

حهرسالات،:".قالخصالخندثكسرا-باسوررع"ـ .-ساا!جملاجمليا

جميعمنهل

الربيعوبنبيني

؟أا!ملفياحياكاننيام

العصور:سلافقصبهـةخلالوقولهالقولهذابينفرفىهنادفهل

!شتراكاتالمحتملفيانكاًموجدتقوني

داينا:علىللبينةا!خوةالابياتبهذءونكنفي

القصويبنئ،هما

ليرق12:وسوريالبنانفيالوجودخمرةعيناك

الميودقدك:سكرت

أسترليخانجنبهان:الخلرتفي!وعودانتفهل،غنى

ولا:اتد6او:قولهاو

الجمالضج

دولارات1.:اميركافييمني

الجمالفيعنيبحط

ريالال05الارجنتينفىظنيبعديزرلملا

انيكانماوكل

زتدعنديديمرت

يعادلهامااو.ل.ل52:لىصيةالرالاشتراكات...ولولا

مقدماالاتشراكقيمةتدفعلاحقبمقالالجدبسعيدديوانبرصراسةسأقومانيولولا

واوحذلقة.والذهنيةواًلتمضغالتكراروجوءتمدادفيلاسهبتمستقل

بريديةاومصررزحولةالرقيقةاًلعذبةالوجدانيةتلكانالىاًلثرانالايسعني!انهالا

دؤ.،رندلىقصائدبعضفيخطفتالتيالش!وبالكيرة،البث

الوصفيةالاالجديد4وانالدقصائدفيقلشى،اثرهاوزالىتعفت

المعانيتزيينعلىالعقليةقصرتهالشاعرفيهايسلطالتيوالئمنية

3هـنات:*بياتهل!نذكرانذلكعلىللدلالةويكفي.وتمميقها

دجفتغداان،حلويا

الادارةمعلشأنهايتفقبالزكلالثب!الىقىس
..فزدتالليلذلكتخلنيلا،هتحتوما

اخا!وانماكلا

!لافحعرالمسلطنوالقمر

الىاًلمراسلاتتوحهالشفا!قميصيترىانلا

القصويغمز،يرىانبلى

1123.بصبيروت،الآدابمبلق.والتضلقالتخنثفايةبنلكاشماعربلغولقد

لصيايليا

-عي5ممم!للنناتبروتكلية
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يهـ"***.،مى-"!!ه،4،،!ي،كليسيه!هسهيرر-سيهيهزليةبيةحطافثارأ

*،

دغص:لشى.شاعرالرؤيا.التي.تنفدالىةالحقائقالمستودة.فيعص!التحرسه، ،:سعيداا!للعاربم!ءيصحمىلكيالابياطللكبءحليلالعمارارد!ول!د

لررمميم:أ!التيا!وردةوالتفة.الفكردةاسيل..داكلهضما!00وقةة!ط!لها.!يوش!حول
-صء-؟ده-اودطل!ولمصعهاالمعاييللودلالعماالى!.الدهببهساعر.الهبل

؟كشسةاحيمانوفي.مصنوعةمخادعةبوجوهالمعانيبهانعادانيمكن

اعلانا:الافكارفيهءنلئ،خطابياسلوبالىيعمدالشاعراننرى

ء؟:،والشعظمالتفخيمواساليبوالرنةبالنبرةادقاريءفى!ه!يفعلحماسيا

أدعيوماذالدى-؟:الضمريحفينرىكما،الن!نيةالخدممةعديهوتجوزوين!لميطيتى

...-!ةالتاليالبيتعبرالخطابي

،لرئ،النغماتعربداتهاومن...الفكرامتشقواالمجدديةهوىمن

شي!كلأتاريخك)عيناك؟والقصفالحماسشهيدملحمبمبنغمالبيتهذاالشاعركسالقد

واذتهيتبالجميعقامرت؟الىالتنبهعنويصرفهالقارىءا.ئناءعلىيطغياناوشك،والانفجار

زيتفيهوليسنبميقولفهو..فطئتهوقلتثقافتهالقاريءمهما.تضاءلتتثيرانلالدنننائج

...مصس!وحيمما،علىحيمايطمىالدياًللامس!ولىالع!يالارلجالسورمنميهماطهر

مطق،ساجيكان"ويقررحقائقيعلنوراحانفلتبلالشاعرانجرفلقد.سعيدشعر

يدي.فيوالليلادحضاراتامرمنشينايخبردممنوبسذاجةريبةاوءحرجايمون

عينيوفي،قيدا4حبهممنوفنهمفكرهمعبقريةامتشقواالمرومانان،وتطورعالفكرونشأة

شفتي،في!هالثاعريبيحكيفادديولست.يرجموهابانهموامدنسةساقظة!مرأة

.!كالنيكنت؟لهاوشفرطالعقل!سدويةعنلاتحمححتىوتقم!ا.اًد!ساعرانفمالات

اوريىمحرولهاءرأه؟كحطرهحارىحصارءطهوديعللاليالعطرا!هذهسليديعاىلعسه

تطعمنرانتربدبرعليها.تاثيراياوبهاادتناظاىلهيكنلم،عرضيبسببالرومان

لعضني،،فنصنبموهبةيتحلىسعيداانالاعتقادالىتسوقناالنظراتوهذه

،صدرىتحرنبرتضبطاتبمالمنطقيةالهنسعيةالدربةبتلكيضحلىلالكنه،سعرية

يعردنيمنولبس:تأثيريعظمانيريدفالشاعر.ونتائجهاالاسباببينفيمااًلنسة

يصلبنيمنيكلم:وطفرتالانفعالسورةبهاشت!دتوقد،معاصريهاعلىاًلمجدديةجمال

يعرفني:انإرمنلئلم:اًلاسباببا.ففهوعظمةجديةواكثرهاالنتائجاعظمفربط،عمياءطفرةبه

يرمنرنىمنليس،تذحتى:لتذلكلناترجحاذاسعيدعلىلانتجنىفاننالهذا.واهميةشأناواقلها

والحسنبطالخوفعظاميكاذت1.والسخريةوالهزءالضحكإثير،بيت.هزليهوالبيت

ب!،نافذةئيوليس

ربععلىوليس؟*نثريةاب،ت

حبنا:صدرطعنت
مقلتيهلالرمادصغت4شر!،محد-دةاخرىفلاًتالسابقةالاببلمتالينصفانو،مكن

لمهى1(.ء..،.لوءببدالىفيهاانصرؤ!الشالايبباتتلككلوخاصةالفصيدةجنناتفي

:..يديسنلختتروىجهعيبيفتي!اتدالنط!جلانالابياتتلكنقرافيما،ا!ظويخيل.المجدية
؟

للنحومسافرت4يصدرفظل،اًلمج!ية-ضبمفيالمعاننتفجيرعنوعجزالتساعراًعيت

....ءنوعاًلىينهارنراهحى،مختلفة،متبايرضةبصوروفنننتهاجمالها

العيوم،دمسيدياعتسلسصعرخسبحتىبراًرغقدالكنيرةمالذهنةتلكالىالاقشراًبغايةتقتربالتيالنثريةمن

القاتلى،اذالسنلمهمنلبنعرهبخلوسعيدزهاطالماولقد.عليهاالحدبتاسلفنا/التبم

تميتداراًناًلا.فتعدهو،مناشرةةهمهيىهللاماكلانمنو!ما،النتر/بئ

النرتيلىكجسذناابيهاتالىانهارسعباانلهبتحققبالمجديةالناقد..يما..يحدق

عييليالليلنحماحينماكقدصحوح!عاكالا-..:التالةالالياتفينطهرنفسيةشعورية

هالاتلةق.والنفسةالشعوريةالظلالجميعفيهالعع!لعريريهلريه

...شرء،اددضفء؟براهاخيمالولا،رآهاامىلابحسناءالحاد!وتغنى

-*...ومناهافنحهارحبومنرومامنالاعزةلونهاسجد

لمو-فتيلسيى!فاطريى:؟ار!ميعقإهوبعلى،.ودا!ستالناسؤ!سها،العروشقدستها

!اقرتفيهايكلمثاتمثرلامحادجهةكلفيبهاوتداودتالابياتبتددانعمتاذافانت

؟!رىترىعاذا.تسأله،تابعولقد.النثريينالتقريرارالسردعنتميزهاخاصةايةهلى

".4وهسعبهااناظانمنذمنهانطلقالنيالمنحرلىالغلوخطالشاعر

الى،يعود،ذلكالىبالاضافةهووها.الهدفيبعدوهيوالفتنةاللذه

...؟النظراتمنيتحررلمسعي!داانعلىتدلنااًلتيالمطلقةاًلاحكامآفة

كحورى-رفي!بروت؟لجمالشبيهاقدعر!الانسانيكونانينفيفهو.للاشياءاًلبم!ئية

؟4

؟*،-،"!هدا!اكلهي،سيمهيسسي!هس!،!هي"،"يحس!ا.الصقحةهاالتتمة-
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لىؤ!---يزهصص--حسحص

ةخطاهفيلارجعالضياءموكبالغروبجنازةفييسيراكما

الزغب!اناملمنالحفيفواسمعالحدقمعصب،الخطومجر:ح

الصنمقرارةوفي،الليلفيينبض.قالافمحاجرفيتغوصوالشمس.،نعر

السكون..الرؤىبحيرةفيالمح!الر.متولدالسكونمغارسف!ااحس

الره،لألنديةالنتمواطيءفييسبحالبنثرجماجمءاىالجنوترقص!

!االظلالةاسرفيينام..الجدار..ظلهاعشيحمل

الحنونارتعاسهافيالموجةيعانقالنهارمجامرحانهافبىوتنطفي

العدممجاهلفيالذهولويزرع!الضجرمواقدفيالكؤوسوتنكفي

المياهمنقبلةشوقللرماليحمل

الاله!براءةكانهاالزهربرعمالظلامفيينعسومثل!ا

القلقبذرةللانساننخملالخقولهـطربفيآلاصيلويرعش

!المحالساحليبغيانجدولينيد،فيكأنالعنبعرانترؤيالهواموتمرح

الذهوليركضالسكونمتاهةفياحر

السحربيادرفيألنجومترتحضوهـاطوالتدرالحياةشاطيءرببر

التلالشارف5علىالصوءتهه!الأمساعةالح!ححو.دأرنحو

الشجرخمائلفيالعبيريرلقو.خلماالشهبزوارقالشرىفبهاتجوحماوفجأة

الرياحةفانقعلىالطيبويصالبألرياجمعابرفيالشموعتحتضر

الصموتانهرالظلامفياح!!اللهبجمرةالخيوطوتاكل

الجليدوميسم،النارابرمنالمساءنوافذعلىالصمتيعشنتى

!أالبيوتمنكوةالفتعبرالحزينالمحرتقبابهيفض

اًلصديدواحةعبرالضيلعمغارةفيتجمدالصباجروافدصلاتهمنيترب

المساء!..البحيرةفي-يتامكمماالارقمنابعفيالذنوبويضمل

الظماءشفاههعلى،للفحرصدلان
..

والندمالسرابجداول

الصموتمنغفوةكلاحسالخيالبحيرةمنالعذاباوشفلت.ما

!تموت..سديمهفير؟اياحها..الالمحشاشةالفنوأطعم

والحجرالنضاريستويالظلاموفي

ال!بمعليبغدا!اخفوتفييدبطائرهمساحس
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عأو.
.0مزؤعهالدبالمليح

وص!نتذرررفؤراعباربر!نى
ارءأل،اليحر!البحر.ناطيءالى"اوليسى"يذهب"الالياذةلالى

الملح!أزرحلكي:يقوليحوثهالماذايسعالونهوعندما

برغمه!..حمياتهفيلملح1يزرعمنمناكم

"*8ء+"مهـ+،،-"،صعم""عيعي!!ه،عي،"+"8،+،"،"

:انعاملهقالتساس

كثيرا..اليهاذهنتهل..القناطرالىفيها،ئ!بمرةثالثهذء-الابامهذهفيمنهامر-الخننبيالمرهذامثل-ضيقبد"

..مرةاولهذ.-البابمنيدخلراانالىالناسالمسهـيحدعا..قاسشيءكل...!

ابيه:مناكثريعرفانهاكتشفالنيالطفلانمماشفيفصاحتمنان..برغمي...اح!دشدعوقدونادخلهل!كنني.ا.الضيق

..معقولنجر-رانا..الخبيالممرعذاذهقبتوازنهيحتفطانالانسانعلىالصيحب

عةرماخى،جداقليلأة..فليلةرحلاتفي*حياتهفييخرجلمتهىاًعرفولا..نهايتهاكرفالا..اعرفههلااخرمهـصقرقاجر

بقروشيطالبهاعندماوجهه.فيتصيحاممكانت..صيراتلميذاكان".فوقه.مناستلى

لزملائهكتفيهيهروكابئ.بةبالكادالطعامثمنيجصرنانهمقائلةللرحلة..مجهولشخهـصاعابعالحلفمتىف!دفاته،نبيلظراتوابدت

ذهبصضيروهوواحدةمرة،وقتهيضعانلايريدانهلهمقائلاتعالفياقىاالارريصكاتهعيناءالتقطت...المزدحمةاورفيشةالىابرع

وتعرف،معهفعبالذيعديقهيومهاوتركه،الجنلالىرحلةفي..مكا"نه!اال!!نبههالهيهنثراكذت

اثارهمايحملزالماوخزيبوحدةلاعتهاشعر..اخرصبيعلىرواختل،اكترهاوريعركانالتيالموجوهبينمكالنعنلنضهويحث

.الانحىاخرىزميدةف!يهنصاحت،الازرقال!ثوبذات(انعاما)بجوارمكانا

مرفت:فيهوماحت،اتزوجكلناتياقم..اهـعابهجوااجلى-:لهما

؟هكراحزينانتولذا-ليضحكوااًليوماءخربروانهملهابداحى،كيراضض.ا.وضهـص

:اخرىمرةهماحت،تذكرتوكانمايذعبانعيهيلحوتوكانوا،كئيرةرحلاتفييوجونكانوا..شد

..معك؟!نةاتلمول!اس..لدعوتهمفيهايس!تجيبمرةاولهذ.وكانت..معهم

يتزوجك!لن..ميرفتياةعلتمهما-2..0ميةالفلجدرانهبينتضنلىروحي..بهامرفسيقممر"

الوعولتحاولواخذت،غضبتعئساضحكهموزاد..وف!حكلاذلكحر!ونيلز..الرحلةهذءفينفسالىاخلواًناتمنىكم

..اًل!فيقوسطهاعنخلمنهاللبمبحزامهالتضربهايها!فةالىاًذهباناستطعتلوا...وحدياخرىمرةفسهـأعود

ء.رعثرين2لىواـ5اطفألتجد.بشيءلا.السوداوو.الارضاًلىتمتدال!بنيةالمياه..ال!بالخوة

**اتنى001.فلبييوفىلمونهاصافىالزرقاء..اًلسماءسوىالامتمام

ءايه،وانحنت،مرفتالىزملائهاالتفاتفرصةانعاموانتهزتتشثقلبي..،.لازرق1لوظرغاويصهواًصنث،يدياهدان.كطفل

:4وقالتلالفينةحافةاىااسبندوانا"وابكي..حزينةظيروزيةاغنيةباصداء

أالانصعتكفي-ولمكننئ..وجدياكونأناربدضط...ابصلاو!بما.ا.الضلبة

..فحسبمريض..مرفيانهتعرلىالتيالوحيتكانت...،جمماضمبرإتتطالبشئنظراصمالي..اينظرهـنانهم..استطيعلا

صياوموينهارانكاداسيوفيمنذ..يعانيمرضاىتعرلىكنلىم،وجموهممف!واًضض

وغضب،رفضلكنه،الممششنىالىمعهاينعبانمنهطلبت....النبلا؟+رهـجنكأنهماالمستب.ن!ينشفتيهمنابتسامةنبيلويئتئ

مشثمفى،الىدخوله!تتجربةايةتعر!لاا!ها،!هـحيننذت!تهءنتصلب،وص"معناكن"لهتقولكانهاوجيفيانعامرتنت!سم

..صديقطبيبالىلينعبوتركهاالغزلكلماتلهاويقولنرميلتهمميرتالىدينظر..هشانها!ف

القيهل؟مريضاناشءبأمميلهااقولمل؟لهااقولماذا"سوىليسمايربطهمااًنيعرفونكبهم،الجميعتضضالش"لعلالبة

.،ـ.؟البشعةبالكلمةوجههافي..قديمةعداقة

..اضل*ن-ولوجه،لانعابمعنيفبحباحسمننيوحصي.ةكوناناريد"

انها.بل..ذلكيعر!تالجميع..احبهااًنني؟لها(قولهل"برفماحهمانني..النكاءفيبرغبةنفسييملأاًلنيالطفوليميرفت

هل..3طويلوقتمنذشفتيع!الصكلمةانمتأكلقنفسهاهي"معاوالجحيمالجلةاز"ب!..تعنبنينظراتهمان

،(؟*بئ.حتىبحنياهلنهالملماذالهاأقولوهل؟لهااقولانتي"الزائفة"الابتسامةبرغم!عوععينيهفيتلتمعانوكادت

وجههملاعحارللم،النورفبةوووا?،واقفاعزيزالدكنوركانمعنهاا!اسانفسهفييخلقالصخب..شفتيه!لىار!سمت

يتكم:وهو...بالوحت

عنكاخفيلانداسولا..طويلوقتمنذاكلفكانني-اكرعلاثم،الضجيجوخف،السفينةظهرعلىنشيطةحركةوبدت

باد...مريضانت..الضيقةالىال!ب!بنةوازيحت،.لهزميلعلىينادينوقيوصاح،قبلمما

اسمعه:واًخنت،اصاتعنفمنبصدديمئشذوامسكتتضربالناردةاًلريحواخنت،الماكينة.صوتدسمع،البحرجولى

انني؟بنفسكشنىانمنكاطلبمل..*ولىالدرجةفىسرحلة..الخيريةالقناطرالىطريقهافيالسفيتةوسارت،الوجوء

لملطريقة،بفكنتصأنك..حذارمن..كليحعبكامر!..يومكل
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لريعا"اذهب..ال!ب..الحزنايها"ص؟ني،طوالمنهاخافظللتلفد"الوقتذلكفيلئعسيقلت

نابعدالباقينالىنظرةمنهوافلتت،دمو!هليجففيدهومد!المانةالدرجةا!2الاولىال!رجةفييهمماذاولكن..ايخراجاءولقد

وانهمك.حولهتتجمعبالنظراتففوجىء،اًصواتهمبخفوتاحىانجلدرائحةان!للحزنيا!اًلموت..وافمحةالنهايةانأالجموىما

احديستطعورم3(يصلماذا"نفسهبلوهو..دموعهمسحفي..صمريفيوالصحةانفيميالشمقتلتحىتطادشزالتما

قالت:0.م!فتغرالم!عكوتيمزقان.."الوحيدالمنتعردافيدخواجهياانت

001بليلياحدثماذا-!ه،

..نظيفكائن..بريءشيء"..دموعهخلالمناليهالظر:ل!بهانهاالهمسظبهذءتقنمهانارادتكانماانعاملهوهمست

قخلنااننامعالكليةمنقبلينخرجت..ابداالمرالحزنلعرفلم؟سرحانانتف!م-

...المصروفاتدفعاستطعلمعندما،مرءذاتطردونيلانهم،معا:والعبثاًلجدبينبطريفةاليهافنظر

الىالاخزينيم!اتمدلم..اًشمئزازها.لئ!بنجربةحياتهاطواللمرلم؟فيكسرحان-

تملكلالانهاالكيلومتراتعشراتفسرلم..نعودازلةفيمنهمنطلبت*"هبمعلفتنتيواخذت..الكلماتبهاقالالتيللطريقةوقلقت

فيايامستةالغثيانتشراقىالجلودرانحةتنت!ملا..واحدافرفتاكحديتقالهاانهاو.0خسبعابثاقالهالورريحهابهان؟يعنيعما

ما..فاتهامالتدرلرالكليةالىتن!بالسابعاليوموفي،اًلاسنوع.عبتهمالاخرينلتشاركضامت،تعاقبهانارادتوكأنما..جالى

السليمزدلا..جائعتانواختامجوارهاوالىجائعةمرةذاتشم..الازرفىثوبهافيالعصاف!تشبهانها..اليهاونظر

صمرها"فيلنفسيقلت.بةالعريضالجامعةطرقفيممهااسركئتلقد"

...اليكاءفيوانفجراللحظةهذهفان،حولكلثيءكلمقبنظرةولدياتزود:اللحظةتلك

لهوقالوا..بهواحاطوا..الموجودونوتحرر..هرجوحثصدرهاعلىكتنهاتحملوكانت!شعرلريثيبعنمعاذكرىستنعب

احاطتهثماليهيدهاانعامومت.بهعماوسألو...كنررةكلماتانبىقالتالحديت!اثناء..المصفاءل!اتفيطفلهاالامتحملكما

يهزذلككلمناقوىكانشيئاولكن،احدلوممنخانفةنمربنراعهاذلكاليومومنذ..الايد!طتساندتاذاسهلامرلاشنصغيابيتااًن

..بالبكاءاعماقههذه-كيرةستائر..فيهاسئعشيالتيللشقةصورةارسماًخلت

شريطاالنعدعلىداًىفلقد،السفينةظهرعلىالنوتيونشطالاحلامولكن،ولامعنظيفواًلمطبخ..ازرفىلونهاوالكراس-فيتها

.يصلواانوكالوا..بالثقوبمليثا..."الدكتورقانهاالتيالقليلةالهـلماتمعانتهت

-2-مييضيهتنكلانتحبكانت..بجوارهوجلست،اًنعاموعادت

احملك!او..االفز!-ذلكمعلكنه..الملوتينعينيهافيينظرانيحبايضاهووكأن

الىتمتدا-!..الشاطىءالى،قفزونالرعوا..يخرةضحكاتذدالحها.ذراعهوتلامسي،كنفهاكتفهتلامسيبجوارهايجلساناستعئب

فيالنهايةدالمااناهكذا"..المزدحميننهايةكلوامفوزكي..ايدمه،

.بةالنهايةفيدائمااكونان..القصرمعواحدجانبمناتفافيةاًنها:همسفيلهفالت

منذ..الاخرينبيننفسي(اعد)لكياجلسالاحيانمنكرس0.؟السرحاتابطلناهل-

وانااًلثباناوسماسماعيلالولد..ذلكصنعتفحسبلحظات:!جههافيفضحك

هذ.الا!فاقيةتستمرلماذا..الايخرواًناتفوقا.اكترهموعواطفاًلايخر....سيدشياابطلنا-

.انانييخيلالاحيانبعضفي..؟داًئمااًلاضرانالماذاااًلقالية...ش"وؤقرب،تستريحجعلتهاسخونةصوتهفيواحست

يعيشان"مكنلا،جسديفوفى./ضعدكاللبلاب،منسل!نباتال!حسواخاؤ!..مريضاًنني..ت!نربيلا..تقتربيلا،حبيبتييالالا.."

خىإ!طبعايمكنلأازكي.برهـوننحسهناكيكونكيف..بدونيفصيرةاللحظة؟..اًقوللالماذا؟لهااقولهل..انفاسيمنعليك

ملامحهفجأةوتتغر،الناسعثراتوسطفجاةيبكيالذ!طالعزيزبلبل:ويقولشفتبويقلب،كتفيهيهزاعمافيفيشخصااناليخيل

الجميلعنيهلونويختفي،مشوهةمدمحالىوتنقلب،الوسيمةالازمةهز.ننيلقد..يصريمن..ربماإأجيانانا!جبانلانكطبعا

ياشماكعيراانه..منيتعاسةاكيرليسبلبلخى..المعىوراءبطلذلكمعولكنني،جبانااكونقد.كعرةاشاءالرياعدلمخى

عنتعاستهكيراويحدثني..مميويذاكراسكنهاالتيغرفتيفيالياكبربأننياحسلكني..وبطلاجناناأكونانمنمانعهنالهليس..

والازماتو!الاسرةالمراسة..المساءحتىالصباحمنذمرهقعمل.بةلاحد..اشكلم.رجي.علىواقفانني،ابتسمانني..نفنميمن

احسكنت..داخلهفيشيءدائمايحميهكانبلبللكن..الماليةذلكومع،اسرحلملوساموتاننياعلم.جداقوي..قويانني

..الذارجفيبهيتعنبانقبلداخلهفيمصرهرتبقدانهدائماواففااموتانني..الثلاثةلاخوشالحياةواصنعاموى..اسز!لا

تتحمسلماذاانتولكن..كعرةلاشياءيتحمسوكان..يحبكانب!.مديقياتذكره،اننياءهلي..ييكياناحدمناطلبولا..

ل!هدف..لا؟تعيشلماذابل..ابداش!لالا..شيءلا؟نركييالا:جريحةابتسامةشفتيهوعلى،حولهونحئلناقاليموتانقبل

عليكليسباقةصفحةالماضيمثلالمستقنلابدا.هدفلا..هتقتلتهساعاتوبعد!تضنوا*ارجوكم؟هكذاتنمونلمائا.."..

كانمعكيذاكربلنلكانعن!ما،*حيانبمضفي؟هرمةنقطةحتىثعوعو!مسح...تأموت..معلهساكونانني..العدريةاللبحة

اعوامهشرةاعيشتركني!اً.:ومرحتحدفيويقولالمذاكرةيقطعحاوتملوالاصمقاءايهامنكملأغضباننيحوني..يبكون"لذين

انتومن..كثرةاشياءيصنعانسيستطيعانهيعتقدانه!اخرىتحزنيانمنكاطلبفاننيحبي،ياانتاما0.اجليمنتحزنواات

يبكيك؟اللبمماأ..بلبلعزيزيياتنكيمل..ايه؟ستصنعطذاالحزنولمو،شياقلنكمنانالاناسمدما..قليلاتحزنيان..

رين11انبلبلهزيزكطيااب..."؟..المملفيمشكة؟ماليةازمة.،،القليل

"إحزناالتاسإك!ريبكونلاشياهناكباناحستقدانهافيهبدابصوتانعاملهقالت

يدانهاالشاطىء..الىبهوتسع،مكانهمنتجنبهيدوامت!ت:اهماقهفييلتهب

يرتسمالذيلحزنايخفيانالشخصهذايحبكم..اه.اسماميل.؟ثيفيتفرمل-

..دائماكنتسماناللتينبشفتيهالمسليتفىمينيهفيعيناهكانت،تقولمارليسمع،ليواجمهاراًسهلهاادادوهنمما

؟التورعمودهكذاتقفلماذا؟لكما-مختلطا،وافحغ!شحاامامهبم!انهامتى،بالدرعممتلئتن

بة.معاوسارا0.والسملاوالشا!مبالميا.
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لاالتيصديقتهاتسهـمعمواطف0.هدىمعمالبصوتيضحكقابننهاقناة..الراًبعحبيكانالكانهناهي،نركييااًنظر-

الموضوعاًنه..الدرأسةفيممهاتتح!ثانهابد.لا.ابداعنهاتفترفى!حياتنااياماجملمنإوماودضينا،المقناطرفي

يحدثهاانعنعاجزايضاولكنهميه..تتكلمانتحبالذيالوحيد"!الظريفالمنالخايها)

ينسىلا..وعاجزلاذجهوءمآه..الملومانه..اخركلامفيأاًلرابعحبكانتهىوكيف-

الشارع.الامطارمممعقبيل..الئيلشارعفيمابلهاعنمعاابما..معهااحضرتهااتيالسشدويتشاتيكلاكلت..شيءلا-

علىهووسار..الايمقالرصيفعلىوسارت.الناسمنخال-!تعرلىكماكذلكلستاننيبرءلم-محرومنهماننيفاعضقمت

يتثلطن..لاولكنهما،خجلفيالنظراتيتنادلان..الايسرارعيف..اسممهاسوىاعر!لاوانا..ميهتأتلمبموعدمنيوتخلصت

يكلمهاان..بالتحيةاليهايلقيان..اليهايتحمثانيجر،لم!ليلىالمفالقاهرةوفي..ليلى

ظله!الذجميستثقل"الطفلنفسعلم"فيجىأاجلهامنحزفتوهل-

انك..فحسعبعواطفاجلمنحزينالستعذلكولكنك"!كاملايوما..طنعا-

الفاشسلالحباني.تحزنكالتيالمشكلةليستانهاغر،بهامفنم:فالثممجأةيضحكواخذ

تمتل!حياتناانيعنيانه..المرالعذابمنطمماقلوبنافييخلقالزحامفيلغزل2ابادلهااخن!العودةاتناءافنيتصورس

والتلحظةكلفيتتمزلىولكئك.حزيناكانولوحتىفيمةذيبشيءكللمهكلمةكلامناتسمعظلتعجوزاهناكاناكتنئفتثم..الشديد

يعيشوفيالذينالاصدفاءهؤلاء..عرموالو..آه..بالعارتشعر!وصلناخىشديدباستنكار

"النقودمنالايقاسيلانبيلحتى00ورديةحياةفيثوبالاستاذلابساوقال،جدشنهفيصديقهالىونظر،وتوقف

!داءيعيثي..هناكسجينالاناباكان-!رلىمنفيهمليس"المرحاشاعةبقصدكعرايفعلكمآ

..والقوادينالمخدراتوتجاروالنشالناللصوصالا!مثلالقضنانبدلاولكن.0سريعاتمرالعلاقاتهذهان..زكييااسمع-

كانتكم..فمكفيمرارةالموضوعهذاتذكرلكيخلقكم..آهكجرحطويلاجرحاقلنككلتركتوفد،مرةذاتبنتتترككان

قضيةفيعليهمبضانهاشاعةجاءت..وقاسيةلريعةالغبطاتتبدولانك،الانلكحثفدهذااًن!زيزييياليويبمو..السكين

صور..البلدالىواسرعت..الاكيدالخيرجاعلرثم..تسعررة!تسمعلاكأنكساهما

التيابالمتسخالحاجب..المحكمة..حادة!بعةعينيكامامتجريوهو،اسماعيلواحتضنه،الحئمائمئىعلىيجريانو!ماوضحثا

..الكيمائيالتحليل..التموينرجال..الباددالقلبذواًلمحامي..اذنهمنشفتيهيقرب

اصبتلقد..يا!..قرشاعثراربعة..انتمبتشعرة.الماعزلححأ!اخرىمرةعواطفأهي-

السجن.ابوكدخلانالنتيجةوكانت،الايامتلكطوالهائلبصداءلماسماهيلدكن،شيئازكيلهيقلفلم،الاجابةيعر!كان

ثوبهفيابيكصورةتشزجععندمانفسكعلىحدتماافسىما:عالنصفبصوتوقال..و!ف..يسدت

ثق!مشيتهوفيوقار،وجههفيالجس!هائل..الفضفاضالنلدي!نظارةتلبىفاةاحديحبملهو..يا..عالمياس

نطراتهمنيختبنئلكيالنساءتجريالحارةاولمنياشكانعنمعا:وفال،لهيهمسوىئه،زكيعلىوانعنى

ليشربيأتيانباللهمقسمنالتحيةرارينالرجالويقف،لهاحرامالكن..سنباطمنوراقصة..خادمةمرةذاتاحببتلقد-

"مطيبسرورعينيهفيهادئايشروهوالشعاى!يمكنلا.حفيظيا..حفيظيا..نظارةتلبسبنتا

منينالنتيءلااقدسك..وكم..ابييااحبككمآ..."..بع!علىتسرفتاةتتبعانعيناءواخذت،ف!ةوسكت

الجنود،وصوتالكابية،بجدرانهالسجنصورةخىفمنيفيصورتك:لهوقال

ياالضحثيشنحقامرانه0.5100فنطيعتفع!هاًنيأمرونكومم..للجمالاهانةوهذء..وحيدةتسيرهدى..نياسمح-

لئد-حيلك..عندما:ليقلتمرةاخرفيلزيارتكاتيتعندماابي.ه!اذنكبعد

فير(سيواحنيت!خالكابنةلكساخطبعامبعدهنامناخرج...اليهاوجرى

وانتالامرهذافيابيياتفكرلا:لهاقولهل؟لهاقولماذاخجل،فنكاه،دائمااسمالمحيلياولكضك..جرحاقل!!فيان..آه"

وؤتمنذابيياىاحببتلقد:لهافولهل!دماديةجصراناربعةبينحنيبتكفرككعندماحزنتهل..القاسيايها..دماينزوتجعله

منخج!؟يضحكواخذ!يدهاالمسانالىتسديدتولىبيفتاةطويلحنيبة،اخلمركانت..كاملةاًعوامئلاثةحنهافيتعيثرظللتالتي

وانالسبب،طويلوقتمنذلهاميلييعر!كانانهبسخريةويخيرنيلمعواطفان.فرحكبهاخنقتاصبعهافيدبلةوضعتفجاةق"

ذلك.الىنيهتهاتيهيوانامي.الامرهذاهووشروديحزنيفيشيئاتعرفلافالت..معكاكثرحزينولكتني..لاحدقلبهاتعط

الناسهؤلاء،للطساةيا.اختهاابنةدزوجانموتريدءماكل!اميهوالاقلعلىشيءفيالاوللانك.البثرحياةفيالارقامنظامعن

ويفرون،ويعتبون،ويضحكلن،سكينااعنافهمعلىبانيحسونلاينظرنفانهنانااما..لحظةكلفيتأكلكالبناتعيون..الجمال

حياتياربطاناريدلاانني..يتزوجواانيريد،نلامنتزوي!في"0.0،(اني

الطويلةالليالىابكياجلهامنسكلتاقىتلل!..غ!هااخرىبحياةبهسقطصغ!اكانعندما..الكيرانفهيتحسسيدءوهد

اـبداـ"اـسماعيلتعجبلماـلتياـلنظاراتذاتعواطفيبالواولم،انفهعظمةفكسرت،بيتهمفيحديميصيندوىعلىكرسي

وتركر،ناحيتههاقلنهفاتجهاخرىمرةعواطتبعدعلىولمحوظل..تهملأوالمسألهئمودا،يريدفالطنيب،طبيبالىبارساله

صورةانتياههجفبتولكن..فيهاتشرالتيايالةحولاهتمامهبانيؤمنفانهاح!يكلمهعنمعا..عادىغراضبحخىيكبرانفه

هو.بةحنرفيبعيدمنيتبعهاشضىثم..بسرعة-تشروميعايتانفه،فيضطربالىتنظرانهايخيلفتاةيكلموعنساانفمهتنتقدانمينيه

اسماعيل4يتكلمانيىتطعلمولذلك..امامهامنيهرب)نويوبى،الحديثفي

مجرت..تركتكلقد..المحرايهابعدالقصةهذءكئته))ـالم.سودةمراتفي!فائقبضعمنإكراربعسئواتخلعواطفمع

ذلكبمدتريدفماذا..واستاقمااستافلرعنلتتزوج..الوحيدحيها!*

!،هذلكبعدمنكهيتريدمائا*صحهلىاو00نظرةالقىانبعد،جنثهاالىاستندشجرةتحتزكيوجلس

-3سيرقبواخذ،عليهحفرتالتيوالحرولىالقلبرسومعلىسريعة

يض!لمنضةخطواماوفي،وكبرياءتعالنظراتهافيكانزملالهمنحراوواحدااحيانايرىوكان00اهتمامفرفياًلناس

:البرتقاللبلالعةقالت،ابداحيلاورفياًسماعيل..وحماسانهمالرحركامماوفيانعاممعيسرنبيل..
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..نفسكوتعلبتعلبنيانك-؟ستياكةبكم-

بشيءشغوفغرحياقيطوالعشتلقد؟يهف؟اعذبكانا-:عفتعلهموءفيالبائعةيسألصوتا.سمعتاللحظةنفسوفي

لق!د..لحظةكلمعكعشتلكنني..سريعاشيءكلامل..؟ستياالاقةبكم-

ناانسانيستطيعهل..منكاًتخلصاناستطيعلاكأمياصبحت...للانفعالاثرايوج!هاعلىيظهرولم..ورا،هاتلتفتولم

كلمااتعئبلاالذياذنانا؟لماذا.متتعذببنانت.بةامهمننجنخلصهـاخل،كانت51منمنهارةكانتولكنها..كالجليدباردتببنعيناهاكانت

..لثعفتيكوان،يديفيإبتلمسهاهذءيركانتذكرتإجاربهوحدهوبقيقتلىزملانهكلسقطجندجم!مثل،ومضطربةخائفة

أأسعيدة-اليه،وتتحدثمنه،بوتقتر،بيدهوتمسك،اليهتلنفتانتنمئىكانت

وغضب.حدهفيوانصرفتاضطرابها؟إفيوهياليهتلتهتانواضطرت..لوماتسرهارائحته

**.:لهوتقول

ويعذبها؟نفسهيعثبانيريدهوحقيقةهل؟التصرفاساءهل..الخرصباح-

كلمةكلمرارةفييتذكرالليالييسهرفلماذاوالا..نعم..نعمردلا

يطاردطلماذا..؟معاقرآهاعبارةكل،نزهةكل،خركهكل،منها..اغريقيالهمثلاللونابيض،القامةطويل،شامخ

عينيهإخفيوالدكتور،بحقدعمرالدكأورالىينظرلماذا؟بنظراته:الحلوصوتهثم..بةصمت

عنه؟..بخيرتكونيانلعلك-

امامه:نبيلفجاةووجد:خاففةبابتسامةرأسهاواحنت

الدكتورءان..الوقتنفسفيوعايرهـةانتاختفيتلماذا-..شكرأ-

!الهدوءتصنعوان،قلقايبدو!سعيدةتكونيوان-

.:مبالاةبلاقال..زنجياذنبرالحربطبلهكرنيناذنهافياًلاخرةكلمتهرنت

!شيءيهمنييعدلم..يحدثمايحدث-،اليسهفاكفتت..معهاليتشاجريجتذبهاانه..يتحداهاانه

بعد:علىانعاموقفتحيثبهرشبروهونبيلفقال:لهوقالت

!الموضوعهذاتنسىانعلىاتفقنالقد-ماذاعبم..ملقاةاجمداونظراتك..مكانكلفيتتبنبمانك-

غليظ:صوتفيفقال!ذلك،للاحظةدو"عمر"عني..الناسبقول

كيف؟..كيف-:هدوءفيقالولكنه.ءيضحكانكاد

وكنسوهاهلهونسيحشرةاصبحانسانعنمرةذاتقرات"؟ضايقتكهل-

..ا!دبرعاهالاثهـة..شيءلابدونهااًنا.المنزلمنيومذات:يرقصوتهابدأوقد،قالت

فيهاتناث!نافكرةكل..اصابمهابصمةنفسيمنجزءكلعلىانلقد..معكتعذليولا،نفسكتعلبلاارجولرولكت..لا-

لىئطلآكل..معاقراناءكنابكل..لهاقرتهاحكايةكل..قبلمن!بيئناشيءكلانتهى

ماتمطبيفي..حزينانني؟ءلمونهااناما؟ا..نياختارتهاعنق..شفنيمناثارهاتينثفتيك!لى..يف!شيءكلانتهى"

"!هدى..!!ى..ابداابكيلنولكنني..دائمعندماالمحمومةكلماتكنسيتمل..خديضغطمنالارخدكوعلى

هدى..هدى-كيمونناس..نسيتهاهل!احبك..احبك:الؤ.ل!تفينغرقكنا

..واثعامنبيلوترر،البنيالشعرذاتالجميلةالفتاةنادىوهل؟ننسىالذينمننحنهلوانتاناومن..الماضيينسون

اجله!منوحزنا.0عليهوضحكا..س!دجالستذلكمعولكنني..مخدىانني؟ننسىاننستطيع

-؟-وان،حقاقلبكمنصادرةكانتالحبكلماتانجيداافهمانني

.0كعركلام..الرحلةبافرادتعودالسفينةكانتالمساءوفيالصبرتحتمليلمولكنك..الماضيمناًحلىقبلاتلمسالمشفتيك

صلح"".لعبةتلعبومجموعة..وضجة..ونحناء..و.ضحكات..ضب!فيمخنوقوالمسشقبل،بطءفيعلينايمرالوقتكان..

كل":السفينةتحتتنشقالتيالمياءفييحد!واقفنبيلتحملوهيالسقوظكعاود:موتسقطحائطعلىنحلةتصعدومثلما

ونثرونفرعئعملاذنلم!ذا..الموت؟النهايةميما..عبثشيء.معافيهنصلالئياليومانتظر..اعيشكنت،طعاممنذلىة

،،؟الضجة..تحتمليانتستطيعيلم..كالنملةكونيانتستطيعيلموعنك

مداخن..السماءفيصغرالقمر..،زحفبدألدالليلكانيبارككانالذياستاذلر..عمرالدكنور..هجوزاحضانفيسقطت

:ضجرابقولوصوت..المزارعبينبعيدة"يسرقهاخذ!أةثم..حبنا

اقتربنا؟هل-يسيراانوكادا،كخابثفيكرقبهما!البا8لعة،البرتقالواشتريا

لاسماعيلثيقولونبيل:كوقفتائهالولا

اليكم!و+ليانعامساوصل..زكيعندالليلةلكملد!نا-..وحدنانكلمدكنا..شىءكلنصفيانيجب..اسمع-

عمر:للدكتوركبتسمعايم!يرتبوهولننسهاًسماعيلويقولكلكلمةفىويشم،اًسمهيحفظكمايحفظها،جيدايصقهاائه

ول(الحزنمذاينتهيمتى..احزاننانجترعئشذوسنجلس-وحشا"نتكلم!ثنا"..كالجليدباررةتبموانهابرغمتريدماذاتقولها

اًلرحمند!محفوظار!كاهرة..شيئاكسرلىانثريدبانهابالخطيئةكلماتهافييحسائه

ويصلبناالطريققاطعيصفنا..الحياةهذهبروكستكسرير"

..هـه-هـ-5هـ.ممييهـ--ميا---5-هـ".4..ومن،السريريساويحتىاكلالىقطعسدلاكانش،دصحرءملى

مطاىعلى!تمساوياكانومن.بةالسريرمعيتساوىحتىيجلبهاخذقعببراكان

.11)).بروكستسريران..ابداينجواحدلاولكن00يمتلمالبم!يةمنله
"!در.فمزقت،عنهاقصرامانيكانتالمافيفي..امالنايمزلىاًلنيمو

29222اً:ذافوناكبرايتة*مالثبدوو*ن..تساوبهاحتىعمرالدكنودبواسطة

0."يجبمماكبرا

هـ..حيرسححره.-،.-"سر*"حرهـ.!ه....هـ........وحدناابدانتقابللن-
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مسمىسسسمعهـ!ىممسمسصيسم
جفنهءلمىالمجوعتسعلسلهسشمدتمنامنممألمركب

شاسميسم:ومضكلن"غلاللت*14و،أهـكشأءأا"!وى1مسما9

افقها"فيألاحلامعرائسى)ءاصزاز"الزرؤكأفييسكب

(/تحمف!".ومصقيها،.نشثال"ال-"ابفتالشحوتحضنو

لم(مزروعةالما!نعبيقحرءرا"الرؤىا.إطويالمتعبصل!حه

د،أليمس"إورمسجمسؤدب".زخاد)"،الخصمرا?افه

نضئفتصنحسم..ويمتفيقوايامسالموجيهدهد

حوافيهالموجسفرةبقاصميمس،الغولىصمت.عميى

باقعنماطمسء،ب1خ!رأرضجفئهفيلمالح2ل،لم

اهالببهؤمر،11رقتاتسواقى"ألاءبرتحفر

لهه*--

المنتهىيزحمسرابا،ص)طا

الرؤىيينالمدابمالمركبكسحاربر*فيوحمثىوإليأمى

قيلمهالىتص"صنر.كد*مظكلى

مذبححوالم!س!و11ر-رخحسلا.ؤالاالإروواتولفت

أخاحبها!أبخ!ححه.لمهإ)!هبدح?افتو(إمح!ا-!اا!!

خبببة!؟)4كللأءكأ.

فىجهفيظرروالل!!ذ،جوارإ*.وا-م!قت،هو%حماء

!طي!أىا.عصر!ترت.،.ةط-اءوىافتراربالا-ىادتهعر

صار.ا"-رحؤ:*ؤ-ط.-د!.تال:ؤور*سحدرطتةستح

تهلألمضو،را:!أدرو!3)ؤ/لمهارو!رفو.قشو!،ورحذ
المى*مر!من؟لمجهولفيالنطوالىاغذ

.مرلا-،صسبعازيهصالجبهـ،(ىويرمات.ألاسمحوهلمحارواللؤلويصطادفامر ..مشب*أأ)ىرزخط01

ع.ا...6صهـوذ-رفببقا.،البحيفيفكاب،بطرته

المرتجىاتاكأأنهمهصاطاص-ا،لعهمن*صره.خبز،كزلؤلؤ

فيد؟(لخمسايعتش.*راباا7.بهررونبعإىايحمبو

قهيثارهسالأتهه،.صأاخدرهفيئجملا،وينطوي*ص--4

أغانيمس؟منر)+ا..دما(!بببهب"رلجالا،95ر

التي(لدروبءاى؟سم

امانيهعبمابهائنىفت)،ينثنبىلاالمحموممركشس

المدىيعح!..0لآلمهتحتمئيلهث لعسهيجر

يطوإسالمعفونوا.لعرفتالمدىاتغلاقسرر-اتس

برامه!ي.حرلىدولر

عتعبعلىالصبحويطلع...عمقه،عوجه،الحدادبحر

أيديه!الرمالفيتغرزماسقيهفيمايذولبه

له،تشدوعينلا!إغدءما

مردبمفورق-لحمشئ.لتعطيهتمتديدلا

عى-عرحرعييمكا
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!حي!بننبهءهههـهعمك!5بك5!.تك

صه

-3--"-!!--حححصحسم0.50جم!--------!--------.-ححس

أوازاوما...الموا-مكلخا!شهممنالى)

اللإجئس(الى.....ساًلغصيبذرون

..اءصدق1،ر00ؤازصاثممخا..عمساءط!لةفحملر....الكش!لالطك

العيموراءسرلاكمربلارالصم!أاسلكمليليا

..ماء،ردونواًلحبراريومالفمن..وهماءيونناوووشرت

ادمعا،بنانتر،اجستوثفاهناالناريالاردالرمادن.خلقت

..رطوب"منوهمفيهترابا،ملحا.!.اعت-داالخرأفيوالغول.

..الجوعزماناانتحرت..امالنا

.00الجدينهالممراتاشقتناالنجماتنحصدكدزاليليا

001نورهانشرب

..ار!باحفيالاضاحبئوراكمر!ح!،ال!مديمعمقفيونغور

..ا!كوبهربحمىاىآ!الصمتعفناأالاصباحمتى...تق!صكمايليا

رب!طيانحنعطشى":تدعوهواكفنا..بةصالشصذيولجررنل-

"..اخضوبهاالمعربدغالريحمر)1..0اختفىالبدرايهاصحفا

غرا!لاطر ..القيعانتملأالمليئةالسحبتحملان...

"..بالرطوبهيبسكلنزحم.

ءندأء.ليىمالحسمتها"القتال9غهمناي)واالقهحرءذروناًلمجاءةأشباحل!ليا

...الغلاليرجون

وطجه"بكراناهداءروسلعذاران،منلازفا..والحصاد.البيادرلميلادظماىنفوسهم

أعقماإهمءلىتضربهموالشمس

وحقدمقتسحابناان..ليلياوالزوانالاحيعطىالمجنونوالموسم

تنمباحداقيرمقنا،الريحوراءيخطو...والعذابوالدم

والشماته،افتئنفيعن

وادعيةاناسيداتمشيووراءهنمضيكمرببا

انفلاتهونرجوه..كلزقاارضنانمزق

البئنرىساعةلنرقب

الشمس-خيوط-يرحمناللصحوقلربيابة.البذارفيونمضي

غيتنناتث!رب...اصحاباالاعماقنودععلم.وبكل

السحلبيهميفهل..عطثحىوشفاهناالمعاديومالى

الجديبة"السربخانتهم

الخصوبه!وللياجدبياالحصادمراسيمشهدوام،..الشمسدمعجف

الرخيهالريحعلىف!تحنلنحن01الجراد.سربياعفنلككمالل"

..بابالفالجديدالعامجنازغخلفمئننيت

القتادروابينامنحتىامتآ

عرقوبابوحسناحمد*رمنساربد(

مي

لا4



3)،ت4م!،ش"!ه!ه،!ه-"،،،،!ا،!ه!ه"،"!هلا!لأ!لأ"له*،!ا"!ه،4!ه*،"!لأللأ،،،"،4كلأ"ء*مهبة"

أ!ءدب---.ميهءعتيه

م.هب.ا-ث!صص4
-5ءممصلمه
**

نجي!كدا!!ممممصء كوت
،********************،".!،****-*له!ه"لهش*"له!ه!هله2،!ه

دبوخولاتتباهىولالانيعهالمحبة،وترؤوتئلمىالمهبة

اً(3كوتعشوس-الرسولبولى)

التيبالمعقدةالنغسيةلنلكعليكانبهنلكنتدنعسبيرغم،الاثعتبلوبر"علىال!ملابآب،ازمنأمنلثب؟رةاص::"يئ!فلدامممزرلىلأهبانا

لولألىانمةورييانياارولففمسيوبيهلمبنلي،نربىماناالالمو"!صفةايةانسعي/،يهباماىميع،نلعدهويلهباتبسع(أذاءهـ!ءلى

صالأ!للثلولامياضنبعواث،اديمكتفبئألىمي"لأتوالر.للأتركلالالصبوةاله"رةلى.فهاص؟"ثه،كيرء،كلء...ردعاملاوعركةة

حو!ك.منالممد!فة(لدبانحرانحةلولأالهوانث،اعصث!بمالمصرحة؟ووموانا!همكواناجدكانم!،و)!!سر!احبرر،ءراسي

كنتلواعماهكفبمتصرحكانتامىكمترى،عليكأشعفتهداومع.ك!-الذيءلارسان

ولنبنهب!مسةينةافتلتعدلتلوإخوردبنبردبنوامانن!فالمحيدحاء!ايبتهـنااحبت.نهئلمهنجهكنتكماانب!مهلموعلانيجمالىتلمحيت"تاص

الحميل،بعضكالافيكلاتريان.ء!بنايمصارتبحباشعاصيرارلتوولش.تفعلينكنتكماوالمزماربالبوقامامهانفخلمو/لكنيذكاءك

بالسوءلايعيراًلحبانياعريزفىواعلمي.الساذج،العادجمي،البسيطكلندماهذهانلحظاتوفي،ذصرفببنؤصيرةودلحظاتاحيأطكف

بصاحبه0ويسمووينعاسيتسامحالحب.يرخبرولأر3-ماو"لأ.كانت-وحسبانتىبل-الهنصفولاالهالستانكتدرلمينك!ت

سابيعدامتوما-ددثهلعكولا-،مناىدبيلاحبناماعاثب.احببتيلكنوكاهث،بهاوت-عليهلومنعمجاهبك،ثهربروسي

وميلغيعا،ناصامبللحافااولافتاقالا،لثاالنلالععينيامئاوتالهاثماءرااظاهبشعولكنيا.اللعهلات.للهايعهباسابععلىاعععااكاع

مطعتضربةاخركانتوماذاخبنانعشفيمسطراحردوالذكبمماماكانتوسرعان.مايعشقوكلمايحبكلالعاقلةالانثىفعسكمن

نبنفثا.بينيالثهطذلثمرأبتهاانوااكهبفييلمس،سنمفيومب?رثلهعذمالنفسشالفب

توليال.عيباللهعاا،.نولينب.بهنائعرجممامتميهجماقبوكهبخبرنهفااءوائب

شفتيك،علىينرددلوهيقواسمفيهلقيتكالذيالاولاليوممنذخلمة!لمكلابآس.لكحببمط!الدليلوراءالدليلنطلبينف

اسرارناوتبادلبالاخرمناالواحد.فعرفمرحلةفيبعدولحن،ليفت.كأتزام،دتر!الحبهذالافطلبيانفنرطولمكن،معروف!ةالنساكلفي

بعةليتتهبهـبنورست،والانبيرالاواثبحباوكاقب.نولينلائب،الخاصؤمهب.ومهاواةوفسةمتبانعساتبالهتل،فتروطويرياسإليالحتئ

اعغيكنت.حسدايثرنيامذلهـككل.ونضحيتهواندفاعهلكبحبهلو-نةسمهالاله.اًلهفالبكلذالهالمحنيناحديضعاناًلعبف

لمانيولو-ومعارفكاصدقائكخلالمناكثرلافعرهـاليكاليك،كأنسانوماتوعالئىىتسانولد،احبعندماانسالاصار-نعلم!ن

مابتواليقامبكالمحجبأاعلملاوانااليكاصننكنت-بهماكق.وا.نئدي،ليدتييااكواضعفبعض.الهاسمو.،لامنلذلكوبعد

حبعوعنعنعالعدباافيانااوباينثب6..بهولالابباكعيبهبلا.تسهبعدبئبوبمقكبهعهبرتثبدبئبكنتالذهبالمنطقلذليهعتبنا

كان.نفسكفيهاتعرضن"فترينة"تترذشهكتواندفاعهولضحيتهاعطيككت.الغوربعيدة،عميعةالعهداولههيبيننااًلهوةىت

انت.هياككااللوحةيشويبروازاتوبخبقبلاكبئركئتولكنك،بكواعجابيلكحنيعلىالدليل"راءالدليل

!ومبتبمانالعذونلعلىإلوليالجنىتهياب،سنواتنلائلحبؤماعاممابلعلابنبلوبنهسهاللهههنى،المزمبمطلتئولثليبالامتلاءلانعرهب،معر

احمفىعنا،اسحاكاًنحرعنا:لعوالتالمحرلابالىجأميهمراكمابماريمامرانعوانساثبمناللهماطلبعامسى.عبعمليم.هبثبلطلبين

وتوفيقي.حبيئوعلىنيلتبمعن،رماعانظسااذعئثلهنل،سماكالسنؤمنبسلملمالاثبوالى،ئبببلاسحزبابنهبقهم31الذلليهب

اًحبك.لانهاطاع.شريرانهعنهقولونظلواسنةالافثلانةوخللألالناس

والص!داقة.اًلتعابفطورفيبعدونحنعنهنيرويتهاقصةكلاذكر،يومكلتطليينهكنت،مرة،مذاشيئاامعلانمنيماطلبتانت

بسيجارتكيدءاًبهاميحرفىانمرةمنهطلنتانك،منهاواحدةاًذكرعدقيني.الامتلاءمامحرفتابدا،امتلأتماوالبئر،دقيقةكل،ساعةكل

وكافأته،المغفل0.دقيقتينسهابهامهعلىالسيجادةوابقى،ففعلماكنت0وجلاولامستعطفاولاخائفاافدمهالملكقدمتهاذبيحةايةاًن

.خدهفولىبقبلةذلكعند0السماءفيوخملودالارضعلىزعامةفيطامعايوماكابراهيم

فاشرت!لايبكيانه:توفيقفييعجبكلمواحداشيناانمرةليقلت.افعلماافعلانعلىحفزنيشخصكمناًحبنمنهالذبموالجزءذلمك

ذلكوضعتيفعللمولما،باكياتريهانتربدينانكخفيطرفمناليه؟ئانيةابراهبملقصةانعود،المزيدتطلبينرايكانستيياولكنني

الرجل.مايملكهاعز،دموعهينر!انعلىوصممتبرنامجكفيياشيخ،ولو)،:لهوفالعليائهمناللهاطلالمذبحالىاسحققادعندما

الس!3فلعقت،فيكى-للمسكنيا-وعنبتهعنهوصددتهددتهغضبيسملينكسرواذبحهالحملذارهاك.مزحةكانت!صدقتهل

اًلصش.نفسعكهبردولم،خديهعلىمنعنوعفا"...ولو.عيالكالىخنهمنهبقيوما.راًئحتهواستنشق

وطنهالىيعودإنلهقلت:يقمعهاانمنهطلنتذبيحةواخر.اسحق

هئا4شيءك!يفعلاوالسياصبالسلكيلتحقاوالجامعةفيويدرسالتيالبئروملءالسحيقةال!وةردمفياضعناهاواسابيعاياموبعد
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التهي.الذهعبكوايرمنيغرفولمالسي!اسيبالسعلكيلتحقولمم

بها.املته
وظلالاخرمناالواحعدواحباخررعمرحلهادىعدؤقتناوانتقلت

ساهمة،.نفدعينلحفةجلمستكلماعينيثكيأـرهه:يلاحقناتوفيقشنح

رعأعمعاعأع-اتعفقحعلنيعنهمينكماسمصمهان.ءاكترلاحعتاذن،كنوميقتعي

ا-كالييحالكار.هـكي!يويدكمعاسرلاكلماسعامسمسااًهـاه

لنت"،يدهيحرقلي!ة!رككيولهمسينبمطييسهتعيسينني

هذا.توهيعكتعبه!يجزءاكبموأحطمتو!هيوعكدعواحعقرتو!يع!قكلعلى

أعنام،عيرةولأحسدالا،اسمهتدعكريان؟لثبعددثاسمحلم

منخيأعادانيذاكاذواتهمتني.احظمهارحتبهااعجنتالتي

الطيب"الشةإدكلذوتلقدالصحيحةمعانيهللحبتفهمياناحببت،ياعزيزىلا.وخيالهاسمه

..وروتلم،انستييا":لكلمحلتكثيرةمرات.الباليةمفاهيمكعنتتخليوان

ماداوانت،وانسعحقوذبحونحروضحىاعظى،بثىعءتوديقيبخل

التجربةتعتترهالمثفةفجهتبقلمجانبمنعطاء:الصفقةكلوهدء،لمحاخدتعطى2؟اجلهمنفعلت

نحل".فغوهالمز!رةفيهتبقلممنولثن،تضحيةالحب،عطاءاًدحب،لا".اخرجهأ.بمنواخذ

صؤاددةوغيرفتعابير،والأنسحافيوهلنبحلنحر5امأ،كليهطالمحبين

..ا،،القىرءتةفيتذبولمعنيرتفعوناللهيعندوناًدذينديت،دأنذلالعبوديهتمنيلانهاالحب

انكانينبغيكمايحبوهانيستطيعونذأكوعندواًلرعلالعبوديةمستووع

**..مادعقد.ذلك

..تولداانزهرةتعادؤ!اةاندهدوجهنرصيحةخذيهاودكئ،قللبعدرسالتيسانهي،عزيزتي

،والندى..والذقاء..بالدفءمخارقةصء)نت،انزعيهابلاًلاشواكعنكفقتمي،الورودعمرفيمازلت

ال!باًننعهمبمانيجبولكن،الرأسعلىهذاكل،ية3وذومثقفة

.خيد!.زءهـللهوىتلااسلوباع!ثان،ذلكمناًسمىانه.تعرفينه.الذيليسالحقيقي

الخحدع،لمة.رورخ!هـ!!..دت.)طوانيعدعاًكعن:ا!!لإلىابراهيماحبمايهوءانفاعلميالحبفييهوء

هـمورتهعاى4ااحعرفيالانبياءمنوامثانهابراهيمخلقه.وطاغية

"*ع.ومبعالهعم

5زراروثلمات:-نيا،ليوم.اًلرسالةهدهعلىالاجابةنفسكتكلفيلا،هناعلافتناستنتبم

رسالةسأكبنعم!لت.لكسماكتبكنتاًنسالتنيشهرمنذاقزقنا

،يفزرىبلا..ندفليلأانقنلرس،يلنلاتلياكنب،لا"!لت.عليهاوتجييينياًولى

.ةاك،-مفتللا.لا،.اًصباًءالحبلاالشجديانيوهصحتوجهكفيوثرت."اجينك

..اخرتوفيقاًنيتلعنيحعىاًنتمن

اء،ايهافيالىوداظوالدمعةصدفي،محليهاجوالم،ار،يىلا،اًلرسالةهذ.لككتنتهذأومعولهذا

..ألغوالهعواكسففىمودالورءلى-ني5غ.بربة!!اعلانفيصاد!احبهـبتك.وف،لكقلتهاكلمةكل

-...مجنونءرورعن،شريرةاًنانيةعن،قا.للةكبرياءعنتتخلياناردت

،*كانالذي!الطائشالصغيراًلالهدلك-نارسيسعوستخنقيانارذت+

..لرعى..رردعبنف!سعهمعجبانارسيسوسكانكمابنفسكانتمعجبة-اعماقكفي

اتعىالماءصفحةالىالتطلعمناعلفعلداًخحش،بجمالهودائخا

بريئهصواحذعةعدعنبخع.وماتالنهرفيووقعصورتهتعكس

ء...مقاييسكيئا!بتوفيقا.نجديممالنانكلكقلتانايضاوصطقيني

..الحطي!هتعر!لما!اديونا!اسيحبكيفتتدميان،تغيريهاانهذامنافضل

..مصعىفقزعحبك،تونجبق،ذبائحولاقيودولامشاحناتولاتعببلاالبسطاء

رحمةلاعاديرةفتاةعنيفتشالانبلادءفيمامكانفي،والاخير...الاول

-.شقاءمصصرلهما،الحبي!نانرونويحنهاتحبه

الطيبهعهد.الشعاهرساقىتلمجن!رما،اليكبالنسبةماتتوفيقاناننفا!ننبري

.ع.إاعلتحدعدعدعوأعمةفيوصعاععهيكلكنجبرفيليحيامرتينماتنعم،ثانحةمرةماتقدتوفيقيكونهذ.

.-.والتطور..والعصر،عنسالوماستفهمينولكنك،بالخطأتعترفياتكبرياؤلتلكلاسممحاقد

ءكانمنستفهمين،الجمالويذويالفراخويكننفكالخريفيجيذك

.عندناتعيشولن.ستندمينذاكولحند.واليثانيةالاولىالمرةفيتوفيقموتعنمسؤولا

المحرلة!المرةالشفاهالاوشنكونين،ترضيةكجائزةبهستقنلينبطريقكاحدمرإنس،ذاكوعند

...الارضفيولاالسماءفيهوهلا.فاشلكاله-ياعزيزتيس

سعاغقيزعء!والمجامرالمبا-رفيهساعترلع،بالفرا!ومليءباردفهيكلكاعذريني

..سأقوماخرىرحلةامامي.بعدياستعمالهايحسنلمنوالشمو،

الشمس.تغيبانقبلبها

غطاسنبيه
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مارغم،ابرازالا،منهاالعاجلةوالعودةباريسالىوالسفرللوظيفة؟!عدميتهوعبثه؟القدر

فموجدانه.،القلقةاقولولا،!رقهالناحيةلهذه،افتعالمنفيهفيروايةلبفبن،الحادثتينمن،بحادثةاكننىالكاتبانلو

"ئه:اـلورريخلهل"لقصةبطلعث)2(3مكيحمد5الدنمنوروفول---أاًلموجفنينهاتينمنضربةتكفبمالا.*فنعالبننجوة

،المجالهذافيمردودقول"العالياليشرمستوى!قشخص"هذ.فيسفرتهمناءمنتخففواحةتصرفاتههير،أمهقبررثم

يؤكدما،المتينالصفحاتفيوضقالماكلفي،خليلاوليسإ:امراًةشغلتهواًن.الاوقاتاحلكفيتئساهولا،الصحراء-الحياة

يكونلااو،والتصوروالشعرحرفةارركتهمممنا!ليسبل،تشوفهانتستطيعلم!لكنهاهفويةهناو*م.تفق!طعن،احيانا،ثريا

مجتممه؟سطحيةعن!رتفاعهمقبولامبرراهذا...مشىتهمنمشكلةتحلان،شبئاتعطيه

فما،تحاولاد،اًلمنهنافيربقعةللناحيةتتصدىاكوايةانقم،الاخرانهما،يستطيعانماذاالمصرجمهاوودادالشينانيوسببد

؟النجاحهدامقدارهوليفعبهمااتىجميلالدكتورانام؟الق!رغواًئلمنيدفعاان

هل!حولجديدمفهومالى،ينزلانهحينفي،-ستفعلمخليل؟الطيبينمنبعدتخللمالحياة.بان،قصتهبطلقبل،نفسه

العنف.بارزهرمفهومهان،النقطةاًندونمن،ادضهالىخليلتربط،جلوراو،روابطثلاثه

يضا.21الاشبوعية"الجري!دة!فى-212عددالاسبرعية،الجريد.ة"ترتماعلى،ا+شينلي.ندوة-ا
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واتهادوايتهلسالحدت،وابرزهااًلئاحيةهذهلحلىركزجبرالدكتوروالأ،فتلهعلىيقوىلأاثه،فىاتهفياللهعلييجهزانيخار

بانإوصباًنيبىبر!3ةوراًلدكاناذااما..اًلروحيلقلقهعرضهافييعزق"رآهاذ،مئم!وراباحسدلماذابل؟ليصل!المسجديدخللماذا

!ذاومعالزواجفييرغبلاانه،الخليليبلسانهنقيهبرغم،البطلخطرما"الذيمنصورابو.اًلمتطاولهسنيهرغم"مرندحابستانه

..يتلمففالامر،بنينبامللارتباطالاجنماعي"شعورهلا"يدفعه8"،فعلعمانفسمهيسألانلحظةله

!ؤرد!ثر3،لجذؤرتعهبقمنهااكثرعرض،ةقكما،القصةمجردان!ا.شرقيتهافيمغرقةنظرةالمراًةالىخليلدنظرة

1(ابرتمء.هذاترابفيتتأصلبان!هايسمحاندونمن،لهاالمؤلف:سرهفييقولالورديخليلتسمعلماو.متعة

ناككادخى،و.اوءبشكلشخوصهمنشخصايبتحليليفىمولمفانتفاضتها.صميمهامنواعطتك.مئهاطلبتمااهطتك"

الواقع،نةسنديامنقداالمولفقلمقدها،جاهزةقواًلباتكون؟"لكرةغبرمنهاركلت.وهل.مصطنعةتكونانلايمكنالوصالسالحةالحارة1

حولوشكالبوتلاحقراكضزةانما.كانجبةبعفويةسفطدلافهيولكنه،المولفعئىمافي،الروحيةقلقهنواحيمنهذهانلعلء

واثرائهااروارةافيعلاقضهاطرافةعلى،الامخى.الغريزةاشناع.نيبر!امافي،منهيخففقدبل،شيءفي"قلقه"يساعدلاادد

ا!فال"احترمت"فقد.الامهاأت-عنفة2معروحلقةفيتدور،لها.موةقةجولاتحليتهافيفله"المرأةعقعق"يعانيلاخليلاان.

!جارة"قوقزة"فيوتعب.ماتقدانهالااًللهم.ابيهلذكرابنهاانضاتلبثتماالتي-نهىشناكهفييوفعاناستطاعماهرد-

...بيتمنهاكانصوت،اوظل،او،وجهلهايظهرولمالروايةفصولعبرملامحهيا

ف-كه!رشإا)منانه.مغفل،الروايةفي،البطلماضي.النادرفيخايلذاكرةفي-فقطواسمهاساسمهايوحيهبماالا

لاصوإلعرض"انرأىاـلمؤلفوكمان؟يكفيهذاًوهل."الجنوبيذكر.جهداًتكلفهلم،عا!ثرهاالتي،نفسها!ياانبل...الاندر

ناحبةمنم!ولامروهو،الروايةفيالامبلألينعثقدابعيشةاًلوجههذاًعلىمنحلةللشرفيبالنسبة"المراة"عقدةانصحيحفهل

حيثمنبل.القصصيالأنناحيةمنناقصولكنه،لهامعامرتناهـالاتفهناك:الحادئةواقعيةنستبعدلاونحن-1ابوجويكها("

...ويقراًيفهملغدانما،ليومهيكنبلاجميلاانأللاكثريهبالنسبةكذلكمنحلةهيهلولكن-تشبههامعاشة

بتركالقا،فيمنجمراًلدكأورانفيظ!رالحوارمسألهامافما،.حياتهفياخرثقبمنينبع،المرهقروحهفتعبواذن

تم:ينا.مفطنعلاامرايبقىولكنه.اًلعامةاًلسنةعلىتنعلثماًلفصحىومصوركأصاعر،عملهبضياعاًحساسهاهوأألثقبذلكهوواًين

جذرذاًتكلماتعنففتش،اهتمامهبعضاعا!هالدكتورانلوانليت؟إقدرلامجتمعفي،الاقلعلىثفسهعينفي،مبمهوب

اللغةيخدمبهذافهو.بيسرالالسنةتتلهظهااًنممكنلغوي

ال!!وارمسايرةعنعاجزةنحسهايتركناانمناكثر،العربية!سسيييسسر-مي.-!ر-سير!حر..-+.عسس

مقدرتها0منازءقاصايالامرفيوليس.الواقعي!1،3

نث،بتؤدةالممالجةهذء)اًلىانصرلىجبرالدكتورفلانلا!بةمطا!د؟"-

"-نيعرزرطدماصيالملمهذاوعرض،بماضيهخليلعلاقةبتمميقيرمتملأ*!!!ا*!!ئ!-

الفئ!"اعملالىاقربرواقيلجاءت،)وضحوملامحاقووطظلال1!!ي،!!سثاعىس!أو!كأا!

هـ-لىؤهـر.فياحببثمنللروايةحسرا!!هـاوكل.المرجوالمتكامل..؟سص.------.؟-*ءكل!"شوكااكا-خ

،الخارجفيدديرلماص!ىوله-ت،لننانمننابعةبازهاالقراءاًفناع-كا،س؟،الأ".-!-م*!إ-*-،،اءى---"*لاا

،...د-+-!كا7ترث؟/++بمكابننن+اش-!ط+-،+7ا!!آد/بر*ش-و+-"،د.ب-

--3+!رالدإج!لىلاكما--فالروايه.اكو!مكلبعصهميم!بقدكما!كا.مح!س.---؟-؟*!أء.-!-ىظ--دلالا*ء،سؤأ،!0،4(3+ا!!دض-3!!+لا،/ر+و--؟!د،؟نج.فئ+ب"وأء،!،في*+!-+3ئنم؟3،في%!!/.-د!

،نيءل3حولهبقطببطلل!بةالسردياًلعرضهداًتعدلم!أ(أ"01/بز101002100/100101100/1/111

وان.بهـاًلموؤف!ويبقىبحيث،الأموهءجميععليهؤفسلط-.طبر/؟-+غ2م؟؟،ا-رزقي+بمغكيم!-+-!%لمح!-3لألمر؟تر:ء+4كا-"+س+في!.++-ىأ"لاغؤإح!!شلح.د

ء/+!+-7ش1ع،.مأ!س+تخ+؟بم7ئم،فيع!طئج7أ!؟اخ/؟ا(.!.ير؟/و+ا--

-النهـدمجرىكل،الرواد!هدهتصبان.فالافضلذلكالمؤلففعلورص--؟ح،

لوبى--كه!م!ورمجرديبقىولا..هواننثا!اتفجرارزيده،ادطل---------ء----ش!!.ب-!"?--ء-خ-ط*!ظ

0000000001؟:؟.-خفي""--خيرءخيم-ي.فييملاء---؟قي------.-خمزر--كا-تمبرنرل؟،تم!تر؟؟تج!؟بى!ثوك!؟ح!لمح!ص+!!ي!،كل*ش ،ش!ءل3علىدالبعىدالهاـو!مك،اًلدو.حهحىسريعها،الحركة30د*!:"-233في!!!غد:!!أفي.! ..د?--ء--"-.!م؟!آ؟خ!-*أ+!طكا؟بم!-يك!،!-؟-به!! لم-د.صءص!.9ى،،-.ظكا؟*ثك!يزبملأ!خ؟بنش

لاخء--ء-س-به!يمجئن-3؟!-جمبم!فئ.!!**3لأئقي/-،،،?/-س. .+!-د-.-،ءشع؟د+ع-فيض"حيرحئي32--."-6عءبر

...شيئايلامىلااًلحقيقةوكل1إلأ!أج13بر3تر"+!!ث؟لآفيزر؟؟علإرزى؟!+؟لألاش!سىح!-ءأ!!!في-في.!7:..!.ء؟خ

كا،*!غلى-!حه!حم!كأ6-لأ--لاط.-2بر،لا؟.لألأ-.ح

ابنفخليل.:قائمةتزالما،للوافعالروايةمصاهرةانالحقومي؟لميخل!سفي؟!علالا.-اص..:-؟في؟،!

وعقله،قلنهيضاجعهشيءعنالناحت،الحائراللنناليالجعلهدا1!--س---ء--؟-ء-.(-*؟-؟ير!ط-.ء.-أ!ط-.-..لاطط

..اطا،"سعكا.-ع-!،س!-،ء-كاى!،ط؟:ل!+!3لأ-غ

واقامه،سلإليتهرذم!فهو.نفسهلهديمرس،فقطبجسرءلا.دفي-سء!"؟ا؟!ر؟!..!".،!شد!!-4،فئ!؟د؟+7--

عةوق".طالتاًلذيدصمبرهاًلىالوعبمينفديكاد،الصغبرةلاشعائهأ،الأا-!نر.بر.لأولمء7*-؟.?-ء+صني!لانج؟!في-طلآ!قيء-.--بر"3!لا+!.-*س؟بزد-،.

.م..ئقد-.،--ظ"،-تج!؟أ"!؟إأ؟--!؟!؟ح-ك!زو!ظء!!لإمم!؟3قي"*!م..2.ءد:--!ئم%بر+*!؟-ش

،حال،ايةعلى،يهوالمرو..شيئاإكونوان،شينايعملاًن!رر،ا.،أ،*ب--!ة-ء!؟نر،ىد-بز؟؟ءلأ؟-!شس؟!؟.!!--،-ءسخ!ح"

..أإ،!!!شبر،*!--.في""و،-ش-!2.7-؟شس-ى*فى..ءء!،بن\.!

.الفترةهدهلمحيادبنااًلىيضا!رائعحر!ا4(غس!أ!سزز.أزرلمئر،إ39--م!!!غقزرغلإ!!غ-!*قي،/!
بزلأيخ.!؟لا"-عص!-:!-ع4-!-ظ"-خ؟،-!كألحظبربرصء؟--/-+!،لأ؟!ن!تج!*

(؟:!..ا،ي!!!؟.لاأء،؟يرح!؟-قي،ئنيرء؟"،!""آ"ج!!بم9.نرك!2

دطل-خللالاعتنار.،جبرجمملاًلدكتوراًعطانالقد،للىالاإأ:+إك!بفي----.ى:ذ-"لأ!فيد+/-3!.-ج،غفي---!
......-ارر-فى-و.--!د+-.ش؟!3!لا*ح!!لإفي!!-يرثعكا؟شم؟-!!-ء،

..ألأازو،،0ش-ءع"لاسبخ.،يرين!لا!ءى-سفي73أ؟خإ.ءلم+*فيقي"ث؟.!ءنج-ت!!ووض!ممكرخع

..11ةاا!7إلا--كا+:2!هد--!!+آع:!،شئمء!لإترد-قئنح!-!رز--حم!ححح!9!! لروط.مفاتيحرزمةفيمفتاحا،جنليالبنانيا-"قلق"روايه.1.أ!-دط7خ؟-!زر!لا-دكا*ء!

نافذةعبر،نتطلعوانأالاسرارقسيالىالنفوذاستطعناهلأ.،لألأإلا-.:لا*!--ك!خلاص--بفي.!".تربزلأبخرز؟؟-!.أ!،،!،7-؟ألىلا(لأءأ
3آالإ؟-؟إ.إ"-د!؟!/؟ش."-!ا!-ط-!ى!!تم؟!!+س!همخ؟ى.ع؟!اش!!!ولجع!يه!قي-!ي!!لم

41*.أ.-دسد.؟.-ىدد--!-لا-7لآ،؟ىبئ"؟!بر-6!دجقي.إم.--.دغ!؟بم!ش؟؟-.

ئتطلع؟انيرغبماالى،محرالهأا(خأ-+د،؟!برقي،-.كح!+برش."+م،-ء؟3،++ىح.برءس!؟في"

اغ؟أ5!د!!كي!3!لأى-حبرتقيأءعبر+ور-بكا+.ير-"ء++"4؟لاخ

،11لأ؟"!ء-*علا-لاكلسش؟-قى/لم-!؟بئينلمبر-+يي+قيير؟!!-3ء!-!،؟لمخ!--س

لئاصصة.مالكا،"قلق"هدهصوايتهفييبرزجبرالدكتورانأخأ؟اا-!ى*ط-بر-؟؟93+لاسغفي!-3.:لاحدبختنيخ!!!لاؤو.!ءم"دخ،7--لىبمع--ة

،،)أ--لأ!غ،س!!-لأ!حح!!لالا.ء7خ؟يرص!ء:*ب.*؟يرقيىد!قين-ح!خ.؟؟--د*-وكدط!!

هو،لل.والرشاقةوالعفويةالذكاءمنبكعرالقصصيالاسلوب101-كا-/+لأخح!!.-ءس.3بر*م.ء3**.لى---+!-.لاخخدلأج!.-
1.2-،1.1+3كا؟فيء!بر1في+6؟6%آترد!خج!غبي7ء-عد-!(-شبزلاخعابر-،ءخ.ى+كي*يجمثبئ

في-،-بر-؟+ننل!كا!بم؟لأ.:!"؟تن!-لىقيلأ!خحبتر-،!ع-/--؟-خ.لمجججخغ-ةغش؟-خ!

اللعنانيلجيله-تعس!منالكلمةفيمادغم-مؤرخ،مابوجهم؟!4د*-ء!!!لح،-.!3ط،-دد--.!.!.--+.+لا-.ء--3.ء..*!*".--!

لا.،!4ا،كلإنجقأد-؟ظط!!ا،!لأ!ملأ؟ء--في!-:!ء--:.إ"-بر-:-!لآ!..ء--خ+.؟سلأ؟ى،ين!-؟سء.!!بيزش
سنكلميوالبئاءالوعيررورمنذاتهفييحملولما،المعاصر!بم،ى!7+!).!-،ط--.3-3!،.-؟.-ة-،-د!-،-،طكالأ

...خ،!أئملالى1-؟ب3فيصلأ-.--!--ء.+-"

وخارجا،،والتخاذلالافكالعةعصوروراءهمخلفا.مشرقمقللشانخم3!:يه!!أ:؟!ل!!خد،س-?قي--"-!ل!؟--6---7-*"،.

....أ؟،ط-+جملابردح4!7/بنلأ.،لالأ3تر!!3!!!!!؟لا--3!س.،

!لالأ،افئ"لم++.موع-،ء!..-في6ءلأ--،-فيلأط?.-.!ص!!؟س

فية.وعاتصميماشدا،ءانولااعبر"لاخظ(رز:-!ليبر..:ء!؟--"!ء-!،-!"ص!+!ة!رول!!!!

الاعورعالل
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28()صا،اـلوجتنينبرالحبمعتشع"

..واستطرادسلاسةبعدهماماواستطرادلسلأسةانهاررص!ىلاقبل.

سغايللقابيهنذلوضومسىكفالوناضوتعقيدهمافبىدالثعبعرلثوتعرفالبسافقداًلسرابريأبوئطئهاربقطل!تسر

:قالحينالنجفبىشاعرناالهاوحي!اال!تنذاندونما.ص128-التجاربم!المكتبمئشودات

هـ*"،8!ه،"،"عيي

الطريقوامتدالوقتفضاعقومالشعراكتناهفيتفلسف

.بة.إظوفىوفمترىعينفليشعراواروالتفلسفعنكفدعيحبونولا،يعملونلالانهمنمملانيسو؟هممنالناسمن

ونفوث،حرفكر؟يةمنقريرة.يرننااًنكماأخاناياا!راذامنالنأسومن،اًلعطاءحقولالىفيلغرووءولالانفسهمالعمل

.0000.1بمياعليكواثنواحيوله،العطاءددبعلىعملكفيوابستعملت

لطقتهاكلمهكلطعمنوبمنلنضلممظوالا،شعركمن..دوىرضية-..الئاسيعملانويهمهميعملون،.لانهمتستحق

المتعبة،النفوسالىتحمل،اًلنورمشارففيبديروانكوو/قفت.سعوراقد،الاخرونويعمل،نعملاننحبالذينمعسدونحن..

..والابتساموالضوءوالخيرالحبالكسيرةوالقلوبيشالأرلسكاين11ا!!اًدمنثاذةبصئه")!هاًجارنا"المصيبةابتلتنا

قلمثل،وتهليلااعجابا.مالحثمرةيقرعالناقوسكانفاذاوالمتلرقينالقراءمنبالمنصنينمنهميستغيثوشعرءنثر.الالب

النافوسيقرعالجديداًلانسانقلبالىدربافي!فتحتوقدديوانكشنهاالتيالظالمةالعملةاعقابفيهذااًسو!..يائسا!يستجئ

...مرةمئةحديتديوانصدوربمناسبةمعطاءشاعرعلىدمشقفيالنقاداحد

كماالحقيقةالاهبىان..فيكليسبماامتذحكاننيتظننفلا.وسلط،الشعرديوانالناقدتركانالمضحكةالغرابةمنفكان،له

...الشاعرعلىولسانهقلمه

يطربمزمارككانذاحيلتنافما،الىمالاوتزي!ماغرمن،هيلحبعلىوذبحهاالموضوبم!وادالفنيالعملعلىالافتئاتلمنائه/

..فيهمايئسكباًلنغمذوبعلىاذناهتتعود4الذيخى..اًرهاررابعةفيالحق!قةعلىومكابرةتشفيا،الشخصيالغرض

كقلبديروانكفييرضبضانوالحيويةالجمالازاءحلنئاوما...ارطرزانيالناقهـدظهور.هذاسببعناننسائلونتساروفاذا...

هـ،،8،عس،"،،"،ء"4،8،مه،،+،،،"،،،ء"*"،ء،"*،"4تبرزالساحفيالضيقةالازمةنجددان.اًلادبساحفيواقرابه

وتستنسر،القيموتتلأشىالاصالةوتنعدمالفحوليغيبحينامثاله

ال!،!أ!!ا..بارضنا)1(لبغاث3

!!،!أ-لألاث!!3و.ورورالم!حى9به!أيلأروزيكمال؟لشاعر"الناقدمنتجريحاكانالذيالنقدعنهذا

!!!في؟وبرل!!و-قيبر!!!!؟!!ورررس!،ش)روص9!لم!!؟رر*رالمثلتذكرانلنا.ببطيب"تنتهيلاقبل"ديروالهعنواما"الشرابي

".!ز!!نى؟9؟!!حم!!وسكايرىرو؟سكاض!لم*ض*حسوس!أكأصور(ورو!1!زركأ!)!!يمص!!:ازاء.الشخصيالنقدقسوةنلمسونحنالدارج

؟ح.-س!.-حس!9ح!أزوعرزك!!ح!ى7وعل!كرر!يم!!ء،!كلض،ضوو3!سرز"!حكسلم!!سص!؟؟لأ !سس9"يطربلااًلحيمزمار)ء

ءوطءلم!،!4-ؤ-ا:!!-:.ط-و!!-بمج+القداسةمنزلهالناقدلانزلهاًلحيهؤاًفيمنالمزمارهذاكأنفلو

-د"لاكا،فيتي-؟زلمبئ"ير؟؟-،،"؟+!!في-!-لىفي3إ،إجم!!ف!+حم!!؟فيلم؟؟/!!؟ات6؟ظط!!1الظللة،،الفنانةكالحدلقةرح!شعردلوان"لا.تئتهيقل" لا.د---!!-؟الأ-.والسجودالركوعلحبلمثله.ولفال

2فيد،إا؟1؟*!ا!؟لايم+؟؟آ؟؟ط"،+؟---!بر!كة+يخ؟إ+آم؟!!جملا+!بمخ!!

كا؟تي"لاح+إول؟"ل!التر؟كا"دكا!6كيم!!!الئبح!تل!غ!ث!+!!!!+ء!!!!ب-

مم!س!11مس--كا.49!شول-!-+--+.!!+!-!ى!"+-+،هـذاءفوحعليهاائربيعسكب،ممرعة،الإبعةمملاعفيمعلقة

-ءحم!لم،1/لى---3علبوسات،المعنىواصالة،الفكرةوروعة،الصورةفنالخيالوالبسها

!!-ء--ءس--ء----.------.++!؟ءفئ32ث!يرص!ث!ومم!-.بةوالحياة،والفنالكونجمالمنلىبزى

اخقي!..-ؤ-.---خ:ء-!---.3؟كأبركأ؟-ء..جميلا.الوجودترجميلاكن

لم!9!!/?!-،-بر-::"!رز*؟،3

،"في؟-!؟ء-ء؟د!--:كأإكا!ا3--فيلأ.--!:!-لىإاضنا.فلبغيرلسانهعلىومااًلثراـبيشاعرنالسانحألكذلك

!؟ءآبز..*؟-؟-حم!خ---كا-*.

ا(ع-1؟!!-3.ج-؟-م-!!!3؟-!3!--.*دععلاسفيشعراكليليضفرهامليسةءلآنيمنحباتالحئينوبمثر.الشود

الأأأخا9ء!ء3-!-+كاى!--لالإ3إ!كأ+*نرعة-!.-ؤزرلأ-؟.نيةلانطاجبد

أ"!-ى!!خ!؟؟لالا-.-بخ!3!بر!-.-د3-لإء،...اةالحبعلىمقبلابسامامتفائلافىوزيكماليكونلافلم

نج:%ا،،!5!!+ش-صبزلآ!03.كازر؟الحياةغنومدبرامععدامنهزمامتشائماذاكئاقدئايريدءولم

+-ا4."،ا-+؟ع!س-ع*؟؟!!.-.د!دحمةولاماعيرمنالاصيلللئتاجالموتورالنقديتنطعحينلظلماثه

!!عس؟--،؟خ:ظ-.يرخ-3*امج!

!*،لمالأ.!!،ة.ب.؟.-!غ7".يخم!-!.-2.-علللاووتر

-إ(نر؟ج!ء+-!؟.+!-لا-7.6رخ-ة2!لاالظماىالشفاءبهاترنمحنونمموسقةاغنية"تئهيلأقبل"

؟لاغ.أبزةأع.دع---ب!ء07++-.ف!-س-طلأ!..ئهايةلاماالىالعمردحلةعبر

ةة.؟2-؟ظ-ع---ء--ح!!!!:-ا.-دطفلسفةاحبولاوتسايبحهالشعرترانيملنفسبىاحبواني.

.!نمبماأء"*.ظ..-*ع!ءفئ:لأىسمووكأيمثا!كأ4س:ذلكفيقيلوقدوفذلكنه

كأتيةس"-إ؟!نج!27!!-!ف!!ط!!+-لا.لأ!!-طء؟---شعرلهيقالانخلمقالليس /--!،لاحو.---سماعهد!يهرركلمالشعراذا

،11.1!.-!!،قخش-!!ءاع.-كا-خ3،ظ--لا"ظص:أقيفي."خ:الماتعةالقبلهذءمنالراءشةالطفقةالهـطهذءوهاك

-د،،7-!بزش.3ظس،-؟..ئجو:ج-..خ:.!لى

.-!؟م!؟003"لضياءابحربصرلااحنوو"

أ!ألاض!ءبر3"--ا!د؟خوش-لأى!!+لم-؟*."المقلت!ينالهبعلىيموج"

!(؟،أ-.+س!ء7ء،س-.،!ثو"السماءرحبتلاوينولاكل"
+-(!.؟ا!ك!ء+ز4!.!

1أإاإ.+(!و-!بر+--*--ء!(!لا-+ء-يم.د"أ.

الهزيلة.الغنالطيور)1(
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عيم!هعيحر...-...!ر.الخنقانفيوجيبهدمىلثلراء

لك.لامما،ديوانكفياًلبغاثدستنسرلن"كمالاخانايانعم

حدشما:صدرلأ.ونعن،المزمارفيتنفخانت،معاالصربعلىولننق:ومعجبو!قرا؟!

يطربشعركفمزمار..تراكيلكمنمنتعشينوقلوبنااذاننانفتح

..الكونفيبلرحسبوبلدظحينافيلبس،ابواامالمغرض!مونشاء

عوالمي"الثبوجكلكفنتانهمنيما"

.-.!صو15"،ومواسصكواكبيسودائرياحاحرقتاو"
الحالم"يتنحولالطبيعةامصارجناو"كا

اًلشتاءحزنبيطافاو"

."الرجاءبقندي!وبر"

!زائمي"توقدينقربيلحعتم!اهمنيما"

مواسمى"الخريفبيدعريتانهمنيما)!

عط!يك"كااحياستما"

(71أص"6قمدربيعلي)إ

اًلراهبهاني!لموانسيد،طلاقةفيووضوح،قوةفيبساطةكرىكماكمالىشعر

"ئوعة"!فيوهاكه،القلبالىلتدخلالقلبمنتخرجوابعاد،عمقفي

مترنما:يشدومتفا*المشبوبالحب

تبزغجديدةروائيةموهبة
--ي!النشوىفيالرحلةغنين!ااذاومتى"

،،اقهـوىنببراننا...كناكماعرنا"

الحديتالعوبيالادبسماءفي"والنجوئبالشوقي7ملأىروحنا"

اًد.فىوالصمودالقوةمناطرفيوقولبهاًلحبجسدر9واليهأارايت
باالآدر7د.س27-بةل003الثمن"بالحبشعورءعلىاًلقوةببساطةإ!للانه؟البأكيالهوىوجه.في

الى4حاجتناالسخبمالحبالىأحوجنافما..الحبعنوشعره

-.....ر!سس!م..+.عحر..6...حر.4..هـ.علىوالثائرللمئاقبالمعاعرانساننايحبابالخبزوليس..الحياة

-.المثالب

هدبهعلىترلىطريةلنسمةالاستسلامشعوركمالشعرفي

ع،الخريفومواتالاعاصروجهفيالصمودوشعور..قلبهوتنعس

حدي!اصلرمناثعالقئديىاـلىمص!ةالظفاىروههداًمتما،الموالموج!ب

الداًئم.اًلربيععطاء

ص?لمالضروزةمنهلبمعنى؟اًلحيمزماريطربنالالم:دانمااتساكلل
صهس-لم!علىعندءالنقصثغراتيسدانبوجودهالناقديشعرميالالرهة

-."!سمااقيفيبحثال!لملموذاع4خصباثع!اهرايختئ!لوان،،الئقد"تلى
ر-ص!ومعيشتهالشاعرممرطىويركر..ثضحيحهالغلاهـرطريقةلوق

ي!صهص1".لونهومايساله5نيريدوكانهاـلصفرأشؤونهمنويتساكل..

.واستقراء،الغلالىبمااتنم!معناءنفسهيكلفو!؟مئقكربلئ

..؟دقتيهمابين

ناقدفايسوءللمالتقييمفيمتمرسةمع!د!*الئقدوما.

اًلصوفىاًلماسطدددقلم؟الحقمعرضفيح!كلمةبقودان"الطر،6تبم"
.....لو!اصلتراممنهـيئصف!،المنحىجادةيحيد.!نانأيسو؟ء

؟وكايرءصمتهبرمراًء"لقاريء

ارريللفقدرائعةض!لدينهصالمديحسيلىاليلدرايتهذامرمنقو،ي!لاديكل..

حسد:بعرالبلدررانقاد01بعضكاعليه

ظكلانينا،يخاالمتمكنينالمنصيشالنقادبعضوجودبالأفىاانصه

الشعرهالمفيوحدهنسيعكان-مناجرهمهدى!عوهاا3قبلضمعرهممدىايدبهميم!ونمم!

وكبريحاأصنابهايهمنونا

يتمنى"نيكفياًو!؟،،لئت!ي،قبل"فييق!فماول..وبعد

الآ!ابولر7ر.س37ع-.لى003الثمئباعجابنطبعهاا!قبمههن!الوبيكوناًنقبلهفيفم!.يقرهوهوواًحمنا

شربئ؟الثا!رجبيممه

كشعتيع!بلدله!عشق

*دباءجمعيةمن
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رمم!ه55،5-

هو-صىمه

ة.ه

ه.!55ء!!ح!!ع53!كا!!حيحيل!لمحي

صصضلتىصلركل!حمسم

متسائلا:وقالالسقيمايتفكيرذلكعنهيل!بانيريدكمنكتفيههزرةقديافطة!اسهفيوفعتالئبمالحديديم!الممودالىظهر.اسئد

هذاعلىاللعنة؟السكينهمنشينايمنحخالمقعداحتلالهل-اوينمالفضاءفيتسبصانعينيهوترك6-9-8عليها+لتبحمراء

واقفاأامضيهادقائقببضعاضيفاني!التفاهاتالالايسعالذيالرأسالرغمعلىيسمعهبمالايحس،أنوانماتسمعانهكلتا!قطاناذنا.

الوجوهتلككلوحوني،اذنالعملفيالبراحةالىالسبيلفكيف.الكانازدحاممن

الخبيثة؟وأحس.0الموظفبنمناكلنهموكانمثلهالاوتوسسينتظرونجميعهم

معممهفييضعبدينرجلواقبل،خيالهفيبشدةيلمعالمعقدولكنوعدموظفااصبحلقد،وسطهمنفسهدسحينماالسعادةمنبشيء

المتسعالمكانوانيشتدالقفياًناليهفخيل.ضخمةذهبيةساعة.العملهذامثلعلىليحصلاجتازهاكثيرةوامتحهـاناتطويلبحث

تتارجحصغيرةحمراءنقظالايرىيعدولمعليهيطنقحتىيضيقمراراالمرآةاماموقف،البيتيغادداًنقبلمتانقايندوانحاوللقد

الاوتوبشى.داخلهوالمظأر"،صديقهعبارةتطناذنهفبموكانت،مظهرهعلىليطمئن

؟اصدقاءساجدهل-حاول،يرلمبيهانفسهوجدولكنه،شكولاسخيفةحكمة،"حاجةكل

نفسه،الىيعودوبدأانفاسهاًشردانبعدالسؤالهذانفسهسالسمعهاالنىالاخرىالحكمةلان،متكبرةمشيةفيويسيريتعاظمان

الاقل.علىواحداصديقاسأجداننيلاشك-:نفسهفيواجابهكذا،راًمالاقيعلىيجبر!مدولكنهإغيظهمالتعاالط"صمديقهمن

الجيدأالعملعلىقادراناهل-،-مستوا!وفى9نىياتبدوانحأولإبماولمن،احيياالممل

كفاحهفاستعادقدرتهمدى!*تثفانوحاول،اررواًلهذاعندتوقفتتسربولكنهامضحكةحكم،"صغيراموظفاكنتنوحتىلكسينعنون

وينالريفكراًنلايرإدكان،طموحاإكنلن،عادياطالبأكان،الدراسيبدوخلالهامنالعمللانشدإهـاضيقانجبهاوتثيرفتقلقهالعسهاًلى

صدفةكانالوظيةلأامت"نفيقباحهولكن،الىخفكبرالىمايدفعهكلمنالطهـبين،واستغلالالطيبةاؤتناصالالهملاهم،ذئابعمالقةكلهمخيفا

نجاحه.مننفسههوعجبلقد،ثكولااوتأكا!م!امايا"جا.نهفيفاصلاشكوناللكلالاولاليومهوها

تتدلسبردفيادئيسهلهوتراًءى..دئيسهادضاءفيثكانه..نفسهيصفكمأالخبيرالصديقذلكحكبممناخرىحكمة"يأمملولر

يبدوولاوجههسمنةفيوانفهعيناه.نخ!تةببينماصديريتهمنالساعةالمحطةابصروعندما،متماسكايكونانوهو-يحاولالبيتمنخرج

.وشدةصرامةمنفيهلمالهلاإرتاحذكيصغيربرإقالاوجهه.منوسطنفسهثسىوما.فثنيئاشيئاينحلالتماسكبدابالمنتظرينمزدحمة

تادكاا!امهتوقفخى!ثيئالثيئاينموبعيدمنالاتوبيسواقبلبعينهتفحص!3حيئماولكنهلهلاوجوداناليهخيلحتىالزحامهذا

الكبير.ح!لهمنتئنعجلاته:لقدوجههعلىالارتياحوبداتنهدحهتموظفوناغلبهمانوداىالقلقتفى

المحالمنةسبالخاليالاحمرفالمقعدالناسوسطنفسهوحثر،يخدعؤدالوجهولكنالضجرعلى.اكثرهملايبدو،منهمواحدا!صبح

ققد،شيءايالىنفسهيشدلانمحتاجايكنلم.الاوقاتهذهمثلفيءأ!يهريمن

،وهناكهنامنتعلوالأهصواتوكانتالنواحيجميعمنمحاصرامماناًلىثدلعتهاذنجبهفيوتطنراسهحولتلقفصديقهحكمواثطلقت

تذكرةفيهايقطعمرةكلفيويعلقر3اًلتداثمنيطلبالكمساريوصوت.*-عملهمكانتخيليحاولوهو،حولهعمنفانفصلالشرودذلك

تبتسممانالالايسعهاوالناسمضحكاظريفايبدوانفيهايحاولبعبارةاًلملامجذئثيةمتملقةخبيثةوجوهاالايرلم،فيهمكالهيحددانيستطع

التظرلى.فيلامعانهالابتساماتهذهفهمفيهيناهتخفقبينمابسخريةوذهابا"والازدحامجئةيروحوجعلالع!مودوثركبشدةقلبهفاضطرب

العملفيلهزيلاتكونقدانهايهفيشخصعلىنظرءقعكلما.يثتد

جثة-عينيهملأتا+لوبيسامامالشارعالىنطرةليلقياستدادواذابنرطهبميهف،تضيقانفاليان!الاحتمالقى!هذا.:بذعفوهمس

بينما،نجبالهفيرسمهالذيالمديرذلكيشبهالذيالبدينالرجلأالضجيعهذاوسطمكانهيجدانالانسان

مابجوفهليقذفيتوقفواحدةودفعةيستقيملميلتويا+لوبيسانطلقحتىيتسع-الاتوبيسفي-المنفرد*حمرالكرسىلعينيهوكراءى

اًلمبعثرةنفسهشتاتلمعنعاجزاكان.لمحطاتاملىماينصرهليبتلعاو.فوقهقدميهليمدهليهبجلسكبيرايصبح

رأسهاامتلأادميةكلاالاالناسيرىيعدفلمسحابتانتظللهمافميناءالاحمرالكرسفاشرد،لطيفةرشيقة،بالحركةتض!فناةواقبلت

استحالتاًنهااليهخيلصيزىتوففدونتتحرلرالتيالدائريةبال!تحاتترى:بساقهوساقهابكفهتلتصقوكتفهابجوارهكجلسالفتاةووجد

الحركة.مشوشةواحتدائرةالىولمثلهاموظفاىهنثلامل

التاسسار،بينهممنو5وكانمابجوفهوؤللىلاالاتوبيسوتوقفبتلكيفكرنفسهوجداذشديدبنفوراحسوقدفحاةوكوقف

ابتلعتحتىالكبيرالمبنىنحومتجهاويتأرججيتثنىواحداصفا،بعنفقلبهفدو،قادمااتوبيساعيناءوابصرت،السقيمةالطريقة

.*جسادهذهامبيرة*بواب.مقبلوهوامامهالموضوعةاليافطةفيالنكلودقى،السامةقربتلقد

بهايبداالتيالطريقةفيويفكرويتماسكنفسهليشندفتوقفهواما:*ركياحببعضوهتفبعبدلأ،من

يكسبصتىلهيقولماذاالمديرحضرواذا.الكرمالمملفيزملا،ء-!الاتوبيسهلابتلعمهؤلاءجميعليتحسنستة-

اهتمامه"لقد،عيناهك!بعهوانطلقبعضثنونزلنساءوصمد،وكوقف

يتظاهرامالجديدالعملهذامنمخاولىمننفسهمافيبكلأيحدله.الرشيقةالفتلاذهبت

لاسلوباعليرايهواستقر؟رهيبةحقيقةليسالعملوانيبالشجاعة،ولكنهعينيهاماميتراقص*همرامرسيوعاد،هوكمايلا،دحأمأن
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الغرف!ةخارجيعدوانيريدكان.والقتامهالاسودادغيراعماقهفييكناساس،نفولسنافيكامنةمخيفةحقيقة،لايغنقرفالضعفالثاني

وحيدهاانه،امهذراعيبينويرتمي؟الدنياخارجبل،لمننىاخارجالادعاءبوجوبنفسهمقنعاقالهكذا.بهايعترفلمذلكومع،حياتنا

وحبينها..يدهمنالوظيفةلاتتبخروحتىهيناشيءكليبدوحتى

،عدو.عليهفتقطعتدخلاًلدقيقةوالفقاةيقتحالنابصوتولكنكخليةالمكانكان.غرفتهرقمعنيبحتاًلدائريةاًلسلالموصعد

ويهمسفيبتسمصرامتهفيالمفتعلالرقيقالناحلبوحب،هاعيناهفتعلقيستطعلمسانوجوههمعلىتندو،الممراتفييسيرونالناس،النحل

ةبمرارةلنفسهاهـامنفسهوجدختىوقلمقبسرعةبمبناهتمتصهاالارقامبنجما،فههها

عاجزا،ابدولماذا،ماشيئاتدعىانالاقلعلىتستطيعانها-رألسهالىالرماءوصعدتبعنفقلبهدقوقدفجأةفتوقف.غرفته

اخربةشيءابرآلفولنامانهذاآلفلناًننيالييخيل؟!عاهكذاالانشطاجسمهفييبقولممنحر)*!مايسننطعلمحهى/قدماهوئقلت

توقفتولكنهابالانصرافوهمتاوراقاامامهووضعتمنهالفتاةودنت"الموظفينزيارةممنوع"عليها3.شبكبيرةيافطةعلىاستقرتااللتانعيناء

ترشمديتبم*انلكملس:يسألهاسمفنهاذوقيقامنظملمنظيفاالكتبلهوتراءىناظريهامامتهتزإليافطةورأى

متساللةقالتثمحاجبيهامابينزاويةاليهفنطرتوادخلتثب!جع-:وهمسؤلمبهاًلىالططنينةفتسربتوعملهمواعيد.في

مهمتك؟تعرفالا-مابينزوىودفعهالبابلدقيد.تمتدانوقبلتفضلهمقدمثلكانهم

لر.3-وخجلحيرةفيرأسهفهرأ!بماذا-:وهمسىحاصبيه

صوماوبدافوقهالدقيقتانذراعاهاوامتدتاًلمكبفودالفتاةفانعنتشتنعه!ضبينماعليهوضغطالمضطربقلبهالىيدهوامتدت

فجمعاًسمهامعرفةفيورغباليهايطم!ننفسهووجد،ناعمارقيقاوانهلهلانهايةاناليهفخيلخلفهالطويلالممرالىواًستدارباسنانه

حضرتك؟3اًعرهـاًانليهل-:وقالشجاعتهالخلفالى7ترتداًنوكانهمارجليهووجد،فبيهالناسكثرةعلىخالياكانا

اساريرهاانفرجتثممعناهايدركلمبنظرةالفتاةاليهوظلمت.الملانهايةبتلكترتطمانحتىش!ديدةبسزعة

واخبرتهاليهايسيءمعنىجم!لايخفيسؤالهانالىاطممانتوكأذهالوجةوجهانفسهوجدبينماوؤفتهفيفانتفضفجاةالبابوفتح

.وتفاهـةبساطةالمواقفاشدفييحياالشكانادركيبنما.باسمهافيحملتبينمامفتعلةمةبعراوجههااكتسى،طويلةنحيلةفتاةاًمام

وجههاالىعادو؟دعملهالى0ارشدتهانبعدعنهالفتاةوإنصرفت/تتفحصانهعيناهاجعلتبينماامامهاصامتاووقف،كثيرةاوراقايدها

تحطيمفيالاملذلكمعها؟انصرفوسهولةبسرعةالزائفالتعبيرذلك.!اًفندم-:قوتهفيالمفتعلصوتهاسمعثم

الغرفة.هذهدخلىجبنمااًحسهالذيالعاجزذلكمتلثماقالبينماوقفتهفيفارتبكا!ماوزميلةموظفةاًنهافادرك

والفربهبالتفرداحساسهولكنالاور،اًفىعلىعينيهيركزافيحاول..هناا!جد!!الموظفانا-

تقترببخطواًتواحس،اضطرابهلبخفيعيئهفاغمض،فكرهاربكءحينهافياًلسخريةوبدتشفنيهاوزمتحاجبيهامابينالفتاةفزوت

،بقذا،بطءبمبنيهففتح،المكتب"علىيوضعشيءصوتوسمعمنه!تفضل0.حضرتك!آه-ساخررإ!شبصوتوهمست

فرا،ىمعين.ركنالىاشارالخادمولكن،الشاكافدهشمنقدحايرىظل!اتلاشىصتى.بنظراتهتبعهابينمات3وترمفئوحاالبابوتركأ

ش!ورنفسهاعماقوفيوش!رهلهفاتسمحعيبرايتثاءبالذبم!الرجلباضطرابلنفسهوهمسالجانبيةاًلابواباحدفي

كيففعجب.سخيفاغبيامنظرهكان.الرجلذلكمظهرمنبالتقززلا!اًلمنالحببداًية-

ولكنصاهـلموكلذلكتفسيرايجدولممثلهشخصمناللباقةهذهتصدراًلموظفانهادركتقدكانتعيونعشر4وتلقفتالبابالىوالستدار

همس:.بانحيرتهعليهقطعالخادم.الجديد

!نومبتاعاصله،.يشتريكلحايزدء-.اًلغامضةارفصةالنظراتمنالستادهذااماممكالهفيوجمد

وجههعلىردتعندماهامسااستمرالذيالخادممايعنيهكفادربجانبالمكاتبصفتوقدفسيحةالغرفةفرأىالمكانعينا.وشملت

طيب.قلبكانت،منهمحالسب،غشكلهمدولسالم!شةمظاهركلمنخالشاغرمكتبهناككانالحجرةاقضىوفيالجدران

إ!دحه،وخبثهبذكالهاعجبوقدفصرفهاًلخادميتمادىاقفخشينسائياصوتالسمعيبئما..لانعزالهفاطمانمكانهانهفادوك،العمل

عليهةليؤثر:متسائلايخاطبهاخر

حتىراًلهفيتضطرمالقاتمةالافكارعادتانصرهـالخادموعندما3الجديدالموظفحضرتك-

لأ.بالافايمليءكمينفيوقعالهاليهخيلكالحةالشذتينمصبوغةالندانةمنوسطة،امرأةلوجد!اليهافاستدار

اًلم!تهترةوالنظراتاكهامس3لكالااحدلهيكنرثاندونالنهارومضصدر.فانقبض.معوجةضفراءاسنانعنشفتاهانفرجتاوقدالبشرة

*خرين.الموظفينمنيتلقاهاالتيوهز0الاتوبيسمحطةفيشاهدهاالتي"لغناةراسهاًلىقفزتبينما

وحياهالشايقدحلهقدمالذجمماالرجلمئهدنابلانصرافهموعندما0انااجل-:مجيباراًسه

اسردانطلقثممكسرةاسنانعنش!اهعشتبينمامبتذلةبطريقةمنكللهاضحكمسرحيةبطريقةمكمبهالىبيمعااشارتبينما

عمله.فييساعدءانمنهبرجاءانهاهاالتي.الطويلةمتاعبهعليهيريدبغيظفاستداريتمزقنفسهفي.شيئابانفاحسىالمكنبفي

مدعهاراسهوهزبمرارةوابتسمالخادمبهماهمساذنيهالىوتناهىولكنصديقهحكماذنيهفيدوىوقدشيءاي،شيءاييقولاًن

عئه.ليصرررمايريدءتلبيةفقدبهمايتهمهموجوههمعلىينصرلمعندماحلقهفيملالتالكلمات

فحكاتتتبعهبينمافيلافلباصمرهفييحملالطريق1الىواًنطلقكرتحفلم،معنىأجمماخلفهلايختفيطبيعياتصرفايخنعرقونوكأنكلبدوا

نفسهاتاملفيسنقبيحةوامراةمسترجلةنحيلةخاةوشبحهاقيلة.مقمدءهلىلهالكوهنالرمكمبهالىكجرانهقمماءسارتبينمانفسمه

لا!فتحوفمبهمايحيطلايرىمكتبعلىمنكبووجهصغيرةمرآةكلفتاكان،منهمستةكانوا،بوضوحاًلموظففىيرىانهنثهمنواستطاء

:يحلرءخادموعوكهللتثاؤبالااًلعزموجهه!لىبداوقديمملمكبهفودينكبقصيرواحدرجل

سحونه*الوجوءهذءمنوجهاي-:بضعفلنفسهوههسيكانيلاخرينكتفحصانعيناءانطلقتبينمالهقلبهفاطمانويلاهتمام

له"تحتارقيقتينذرافيولكننفسهيرىانمخاولابشدقعينيهوفتحالحديثويقطعانمقمديهماعلىيتارجحانوهماالاحاديثينبادلاناثنان

نفسهعلىيتعرفانيستطعولمالامورفاختلطت.بهيرحبامهوصوتامامهاورافايركب.اـلرابع.-اشمئزاز.وتثيرتقلقهصاخبةبفحكات

وقدسيكونهوجهاجمالاإلمريوهووساريلارضفوىبفنزظلهورأىللنوميحنجعلهمماليتثاعبفمهمفتحوالاخرى.اًلفينةوبينببطء

".كالبهلوانتراقصصديقهحكمالفضاءفيانتثرت.امسىليلةفيهالرقاديستطعلمالذيسريرءوالى

عبدهاسماع!يلسعوىالقاهصألم.الغرقةهذهنحوالعامشعورءكنناءيعاولوهوعينيهواغمض
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الذيالشيءامالالإ*"*******************-******"*"**************؟ينبوعالفنيالاثر

عنهيمكلألسمتتمعهأأ*!روو!!م!"اء3؟تلكو،ينضب-لإ-بمارا

احكاممن.!هامعلدلاصها3تذكرلارزةحاصمه
لاوبهماتتميزطليعةفي

و...."اللاةالحمىالفمون

ته!اسسوال"الثتععورلايمبهزدلإجمزرنعهاب!01؟اتعبرةألاداهنوعكان

افيرأفهـجمماالاثريحدثهـ،،!يه!**ث*،،،.ءبر?*****ءبرء*ء*الاحى،سن!ن

عنه.ث-وزهاو،ألغنانع3قجاور"عنكتعبيرتجتمعالذيتعدالمحورالاثارةبلالجمالبمواطنالوجدأني

،الاثارةمنانطلاقلالنقدءرحلةتبدأ.هكمامسنمجاريهامنهفيتنصرفالذي،والمنطلقالفنونهاتيكحوله

عناصرهاواستمداد،الجماليةمقوماتهاعنفالكشف.تنبعالتيالنواةانها.المتباينةو.سالكها،المختلفة

المنتجة،الشخصيةمعالميستنزفوتعليلهاالفكريسة،ألرسموحدودالمعزوفةوانفام،الفصيدةظلالمنهل

النقد--ويظل،المبهمةالنفسمجاهيلالىويس!د.المتناسقةالراقصةالحركةواه!تزازات،لتمثالاوايقاع

نضجكلماوالأرتكازألنموفىغا/يتهنحويزحسفوسائللتنوعتبعاتنوعتلبرسائلاًسماءالاهذهوما

فيصيب،الذوفتوانشخذ9،المعرفةوازدهرت،الفكرء-ناعبرةاألطرقبتعددوتعددت،الانسانيالادراك

تخرجهواعيةمنهجيةائسىعلىيقيمهماالهـتطورمنالانفعالفتراتفياللهميحياهاالتيالداخليةالحياة

،.والاحكامالمبهمةؤاللمحات،،العابرةانخطراتحيز.صنالماديةحدودهاتزولان.تلبثلاثم.المهتزمالشعوري

ألدقيعة،.اًلتعابيرالتماسفيسبيلهوتلك.المرتجلمةوالخطوط،والالوانألالفا!فاذأ،الحواسعملبانتهافي

القوانينواستثداد،الواضحةألدلالاتواكتشاف.اهـراض،جميعها،والانفاموالمسافك،والابعاد

الفنيالاثرباوتساماتتعريفهيكونحشالمنضهـبطةمنطقةتنفذحالماالفنيةالاثارةمنهاتتعرىوازياء

محكما.بينناتعريفاالمجالفيجواهرهافتلتقي،الحسعالأمجتازةالوجدان

يقوم،الجميلةالفنونهاتيكمنواحد.والادبحالهاوتلك.الاخرالطبقشنالافيهوما،الباطنني

بمقدار-اصالة-مصيرهويرتبط،الاثارةءلىوجودهوجدا؟ي!شعور:وقبلهالمخاصحينالفنيباطنفي

ءودفرارة!منالعاطفيةالشرارةبهتحتفظمازحوبمطاؤهاتحدرثمالقوىكللهاستيقطتعنيسف

الهرممنالشعريةالقصيدةاوالنثريةالقطعةيعصمان-?لىالاقثدارولونالاستعدادبنوعالاوفقالمتنفسى

فاذا،وألبلكماالغناءوبينبينهاويحولأن،والذبول.المنتخبةالمادفىتج!سمه-ضلالتفلاو،الحصروجه

،لالاجساتوارثعلىساعتهابنتوكانهاهيهى،خلقهاكتمالبعدجماالفتللعطاءاثراالاثاوةكانتلئن

الذيالحدعندفعاليتهلانهتهتوالا،الزروصنوتعاقب9ايضا-تكونانتتخلفلمفانها،كيانهوانتظام

بس،نوقضت،التطورمجاراةعلىقدر-هاعندهشبتهي.ان،خلودهوعامل،وسرحياته،وجودهعلة-وباحرى

وتوثبه..وكفهفيالزمنمواكبةعنتخلفهابشحناتأداتهئحومدفوعانفسهيجدالاصيلالفني

حتىأنتاجهالمنشودبالخلود)ظفرانللاديبوليس.،وعيهعلىتستولىاثارةثقابهاعودمتفاعلةشعووية

ألطثيصةمستوذعاتمنالنخبةطلبفيالهامهيتغلغلحيثوالا؟طلأقىالرؤعالمالىعيبوبةشبهدىفتقله

ماتنسيقءلىالقدرةليح-درا.م!ا.-ضهاذارتهوتتاصلروح!الحيوىلوحسودهاالبقاءعناصرتجربتهتحد

الىوالسبيل،الخلاقةعبقريتهمصنلابهدياختاومنالحددونالمناعةوسائللهوتولر،الماديونيدها

.،الملابساتضبابهـنيستنقذ!،الر!اةكنونات5القولصحثمومن.التربةصلحتانالمتاججانهعنمو

منعليهلاضفاه-بماتسربلتوقد،الضلالاتومتاهات،والمكانالزمانالتزامتتحدىالجمالملهماتبان

روعةالحالاتاكملفيهيفاذاالشخصيةمعطياتهابحاءأتهاتستنفدانمناعصسالفنونوموضوعات
يعييكلاثم،وصدقاسموأالدلالاتوأدق،وطرافةالنعميقبالكهفصلتهالوثيقالاذلكوهـ،/الزاخرة

كماالاقلعلىاوالمنتجحقيقةالصورةمنتستشفانحيوانفي)البريةحيرة.رداليهالذي-الانسانقلب-

الاديبعنمصدرماانباعتثارالوحىفترةفيهي(.جمادمنمستحدنب

غيرهمعهيشتركانيستحيلالخاصلمزاجهظاهرةدأئب،للحياةصمتدوجوديامصدراالاثارةتبدوهكذا

يصووفيملغيرهمعاشتراكهكاستحالةاثارتهنوعفيهأالمواهباستنفارفيصلاحياتهعلىيحافظ،الحركة

هوالاسلوب":لنجيثوسقاللذلك،الخاصشعورهلانه،فقطالاستمتاعاو،والابداعفالعطاءللاستمتالح

الادبىالنصازاءالناقدوقفاذاحتى."الرجلمولد-دائما-الفنيالاثريكونانالىضرورةلا

تراءتالكاسفةاضوأءهعليهوسلط،ومواعينهباجهرتهخلقاالحياةاوللطبيعةالمباشرةلاثارةنسقعلىاثارة

حيوانازنهااليهوسرت،،كثبعنالحيةعناصر.لهلتبلغواحدشعورىمستوىعلىليسوافالناس.وابداعا

الموقفبنفسهللتحددارادتهعنيشببماالنشيطةوقل،واًلنوعالجنسمتشابهحداًالجميعلدىالاثارة

تتركهااًلتيللاوتساماتتبعاعليهااولهاالحكمفيسم"الحل-صولاستعدادات،المبدعةاًلمواهبذويمعحتىذلك

ألادبي.الدائنقوىمختلفنفسهفيمؤهلاتمناكثراًلانتأجقضيةلان،ألخالقةالفنية

ويعي،الاديباثاوةيكتنهانالناقدعلىهينلوليسىيخلقهاالتيالايحاليةالطاقةبمقدارترتبطذلكالىفهي

الحقائقفيتوغلقدوذبذباتاثاواتمنتضمنتهماونوع،النفوساستفزازعلىانعكاساتهوقدرة،الاثر

واسعة،بثقافة،يتذرعحتىالفلسفيةوالنظريات،العلمية،وصميةاًوانشالية-اذدلالةتحركها.التيالسجون

تنذاحمافييستوالذكاعمنقدرو،"مرههوحساسيةهنالكماالى-سلبيةاوايجابية،عقلية؟وعاطفية

لموالاالمضغوطةاًلمعانيدوائرم!ناللفظيةالاشاوةبهتثعكسىاًلتياًلشخصيالمزاجبحالاتبعيدتلثرمن

وسقطوالتوجيه،والتعبير،التحليلفيالزلليامن.المتذوقةالحاسةة3مرفيالكونصووةبها

57



الطبيعةمنيستمدلموانأدبااًلنقدي*ثراعتبارالساذجالتقريظمىاشباحهماوالجهلةفيهسقطفيما

هوواذا،يدرسماخلالمنبلمباشرةالح!ياةاوقالكما،الجودةمقاييسىومن).السخيفال!تجريحاو

قارىءو،عادلكناقدنفسيته:تقديراتهضمنيعرض،يقرلمااًلىالقارىءيضيفهمايزدادأن-مندورالدكتور

المث!اركةضسوءعلىينتقد!ننفسيةج!لنبالىمسشعاووقدرة..يضيفماالكاتبلهتركاذاالايضيفولن

مزومن،فتورهااوالاثارةبديناميةالنصأتاحهاالتيالقارىءقدرةبحسبوتضعفتزدادالايحاءعلىالكلألب

ناقدا،ل-الاقلعلىنظريفي-المبدعالاديبكانهوالحساسالمثقفمالقارىء،والعاطفيةالثقافية

،وال-:وربح!رج،،د!،ص"!ضقصىن،قداىذءلالاثرهمنالكاتبلقظثحتيرقدمايدركانيستطيعالذي

مس!توىمعمتمساوقغيريبدوما؟لترميموإستدركالناقدبامرفكيفالقارىءامرهذأ(واحساسمعنى

بد،رهألناقديقبمالركيزتيننفسوعلى،وروحهأالأثارة.قارىءمجرديكونانمناكثروهو

وسيئاته،،افصحسضاتعنال!-!ففيألتكلديإخاءهلاعليهاالناةدلريدالتيالعريضةالثقافةهذهومن

،الاثارةءمستوىمنومنهمما-.يقارنلابالنسبةوتقييمهالتنخصبىنزوعهوبينبينهالحيلولةنحاولانناتعنبى

،للحياةاستجابتهمبلغعنالاثريستنالق-وروحهاالناقدذوقتدخلمناحدابستطيعشيءمنمالانه

استكفتالتيأوالااوضاع،باسرارهاألاتصالفيوتعمقهنفسههوبلالفرديةسماتهعنوعزله،النقديانتاجهمي

وأعقليةاونفسيةاوطبيعيةاواجتماعية-بحقالقهاألتجرد،وادعى،بالدقةاستمسكمهملذلكعنعلجز

ورومنطيقيةكلاسيكيةبينالمدازسأختلاف!علىانسانيةالمقاييسالىالاستنادفيالموضوعيجانبهبقدرالنقداذ

هذهلالن.ورمزيةومثاليةوفنميةوالتزاميةوواقعيةالىيستند،والخبرةالذائقهاهلعليهاتواضعالتي

فيكلنظروجهةتحدداتجاهات*هيماالمدارسالنقددأمماالمقاييستلكفعالبةعنيقللاذاتيجانب

وا،منهااثلرتهالاديبباستمدادالجديرةالناجيةتفاعلهافيالمتذوقصياةعنتعبيرا-يمونانيعدولا

معترففامل،والابداعللسموطلبااليهاتوجيههااهلاعتبارءعلىتواضعمماهديعلىالفنيالعملمع

الادبفيهامكعنحرالاثارةبدور-ضمناإوصراحة-وكان،والفنالعلمبينبلىلكفكان-والوجدانالمعرفة

العلميةحاليهيراذكلامبينالفرث!مرداليها،والنقديستوحىماجملةفيألنفسي!ستوحىاناماكلاهماكالادب

ا-ياةواوامونالطبيعةيدرسالعلمانباعتباروالفنيةألعالمفيليسىانهوبديهى)كرمبيبر7قال.يكونلااو

،الادبشانوالاحداثوالنفسواًلمجتمعوالائسمانحكصهفيالناقدحريةسنيحدأنيستطيعشيء

المعلوماتهذهكلتحيلاخىاألاثارةالحوهريفارقهماوألحكم..الاثارمناثرقيمةعلىالبحتبماالذات

اجفا!اعنهاتممبىشعوريةحالةالىالأدبيالاثروو،مصاشتقتاًلتي..3.اًلقواعديراعىانيجبالذاتي

.واًلجباةالدفقيخهاوتنفخ،حجروإلف.(الجماللنظريةمطابقةتوكلن،الفنطبيعة

عباسكاالحبيبمحمدكونسصحولها،ابضاالنقدفيركيزةتصهـالاثارةاذن

إنأربكأا

ثنبمااًحل!ثفي

ثنبهأواًحلى

ثنبماواًجرأ

البسديدديواذه!ي

ء
4!4صص

ل!يم.-ور

لاحديثاصدر

كوزيعالثمن

الادابداًرلبنانيةليرات3

بيروتيعادلهامااو
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05001ءج!فجي!مرفشففي.--ءص

.ء
2

اًا
جمتئمصصهمعذمجمتدم!

!رلم!ه5555ك!ع5!ه5!!5!3!

...ايضايعرفونيلم،ابتساماتي.بردوالمبابوراءاختفتئم،وابتسمت،قبلةاعطتني،حبيبتيذهبت

تلهب؟تركتهالماذا،حبيبتيذهبتلماذا!شيءكلواحخفى،كيبر

فسوفط،بعداراهاولن،.نمامااحففت،الكبيرالبابوراءاخفتلقدوهوثا!اابيو!4كانكما،شاحبة،السماءفيتموتاًلشمس

.العباحفيتزوج.يموتانقيابيقالهاكما،الشمسايتهاوصيتكقوني،يموت

واخواتي،امينامتلقد،البيتالىاعودلانحاجةبيكنلمواخواتي،لاميكبيرةصورةعينيهفيرايت،وصيتهاحفطاًنا

.اًلصغيرات.بعدكمااًنتارعهم:ليقالثم،اًلصغيرات

اوصتنيكمالارعاهمالشمسابناءعنالبيلفيالانابحثوانا.ماتثمليرعانياحدابييوصولم

.تموتانقبلوقالت،كالنمل،الناسملإبينالشاحباًلشمسوجهفبمورايت

اًلشمس:

وضمه،اسودسائلافنعبالحملللخرلمعهىسولفارصافن!جل!عتطىوصتانتارعهم-

عليها.الثمن.صئيرةورقةومعه،امامي...ماتت3،اً!لأيينبينهناكانااكنولم

التيالكبيرةالمدينةفيافكرورحت،اخرىشجارةاشعلتفراتبضتنزلت3،قبلةظعلمشقنيعلى،المدإخةدخلت

.يتحدثونلا،احدايعرفونلا،اهلوهالايبشم.ئفت!علىالطعمفمسحتالدموعمن

مائة،،كثيرةدقاتاًنطلقتالشارعطرفيعئدالمعلقةا!طعةومنول،ماتتقداتمميانلايرمرؤونؤ3،ابكيلماذااحديسألنيلم

والحزنالصمتعمر،اًلزمانعصتدسبالساعةكانت،الف،مائتان.احدابيتوص.

المدينة.في،بيوتهميدخلوناناسكان،الصامهةالمدلةارضخطوا.فيطرقت

فمي.اًلىالكاسىورفعت،حددومنفاشعلتهاالسحارةانطفأتقبلراتها،اعرفهاوبرءكلها،وبرههمترقبانوعيناي،الناسكل

.......الشمستموتان

..ارقبهوانا،بصمت،يقربماطفكانبعيدمن

وابتسمت،الفارغةشياء،الصغيرمصئمهيحملاحذيةمالحكانرصصنكأشاً،منهمواحدبرتمل،ابتصت،بهمعينايالتقت

ويرننحمثلييت!،الناسمنواحدا،اضبراالتقيتانئيحسبتوقدوختوعت!ما،بعضهماوقف!،يعرفونيلم،يرونيلم،يوتهمالى

...والثمىتريدكماوار!اه.السماءتمطرانقبل،جببماذهبوا،لانعمثفمي

لا.*...الليلوكان،واحدةاشملتثم،السجايرعلبةعنجيبيفيبرئت

؟فيخالجربم!لصغيرالض!وليسكىسسدثماب،روجاحذفيليثيانجيلسمملمحدعدق!ماالكبيرةالمدينةفيالشارعارضتضبانقممايوظك،تماماولدقد

كان،ا!منيدءفيوضعتماومحئد.،"الجارسون"اماسوقفتصدانرون،تقفانصن،لريعةجماتمروالوجوه،الصاقة

له:قلت،شاحبامايزال.ابتسامتيعلى

..وصيتكقلستموتانت-:وساتهصغيراطفلااوقفت

فيالكبريتعلبةووضمت،بهاسيضربئيكانلوكما،يدهرفعالثمسرايتهل،ابوكماتهل،هناانتلماذا،الليلولدلقد-

...ثعبتثم،حيبي....تهطانقبل

المدينة،مولىوالناس،الزمانعمرتحسبوالساعة،ينموالليل.مسرعاومضبحلىائهضربنيولكنه

بعد!وصيتهاقللمولكنها،ميتةكلهالهاومددت،ابيكوء4شا!اًوجههكان،الطريقفيرجلااوقفت

فيرجلاتجبلمصغبرةثماةرأيت،البيتمنقريبشارعفي:وءلمت،"وراءهفأسرعت،ومضىيديفيتركها،سيجارة

المدينة.؟الانوصيتك.تقولهل،تموتسولى-

الشمسان(فهمتهاولكني،تمانعانوحاولت،يدمامقاخذتها

.كموتانقبلبهااو،صشنيفقد.ذلكارال!التيهياضربواخنت،الطويلطريقهواصلكلمالييسمعلمانهلوكما

ك!اين:قالت..بقمصيالارفي

.كعغيرأشفةودنلنا،البابلهافتحت،مصابيحبضعةالشارعاضاءتوقد،الليلفيومدياسيركنت

لها.وابتسمت،الصغير!واخوبر،نلا!مةاميكثت.والصمتالفرا4وصني

في؟ثبتسمانكهمىاوصتكهل-له،فابتسمت،عينيفيوحدلى،كيرفأر*زبالمنخرج،قجاة

الليلرأيتالبابلقوبومن،الغرفةفياًصباءمصباحاضاى:قلت،يجبلمولكنه

وعميهته"اسالهطم،يموء!الليلياصديقاهلاس

.*زبالقمامةالىرماد،بمنفأذنيهفحرلة

السحيميالجب!!يدالمغربسالرباطبيمرواالذينوالناس،الليلفيصامتة،تمامافارغةالمدينة

!!ه



تايجبللث!اعر!مأوان،الشعورفي"لعالةحسبملونةمهوسعة

هكذيلزفعفىهذ؟ها.فعهبملى"افهوبمطرعثنرامادممطحيهصاحكتنفعمعمممالثطكقوعرعن،صسرص،:مى.لم
الع!،حريته!1ريراها*"حريئةا!ط!كلاىريمولى..ر

5-4!-ر

تابصةجديدةدلالة؟ايرئاللحظاتهذهفيالشاعرب!ئمايمركل-حمسىصح!--!
ذكرياتان!يتث!حارثزيقوللذلك،ذكرياتهخى،الموقفلديناعيات

التيالغ!اصةظرو!امنمنغصلةالابداعلحظاتفيبيهطالمشاعرهههههههـهصهههههههه5553هه-5555

هيودكنها،جديدةباوصاف!يضرالمشاعران.حهويهاساعةاكنننها((العورةاًغأئي"صل

النفمميةالاسسي".276،277ص.الاوصافهذءحاملةاليهتأتيالتن احسدماوهذا(،سويفمصطفى.خاص!ةاـدشعرفيالقيدل!بداعأردي!صبيحبقلم

وكيرهالشاكلرهذايسسوهومناالكثيريعجبو"يقولارالس!حرتيى55555ممي

-سى،الفجر-!ىاًنهالترديهمنيملو!اًلقولىيردروهو،الشعراءمن

فييجمشاعرلزيةاًلاهواًنأيراهكيففيتساكلل،مائدينالنانرحينف!حوق)*(الظاهرالعزيزعبدمزيداً!غماكنبه!رأتحينما

ومد.-ساهانهاكدولكنه،السؤالهذاالشاعرلتتوفد،الخيال؟لمطالبمزيداجدلمولمم!"العورءاعاني11بديوهنللتعريفالسحرئ

يمكنهنامنوقال،طولكرمبلدءإلى،الفحيةبلدهخريطةالىاصبعهدر)-كأ،و،تمهلبدونالندفع"ضسالشاببل،،،النناءبالنق!الم

ونحن..هئامن،العبيبة؟!والىءيهتلالىالزحفننداانللنافدبشسبةمعرفنهمأيجبفادل8النفديةساتوالصر1ل!تالى-سيعاو

استثهدماانقل؟قبودىكاشوفد"المعجز؟ت،صو،لغد6بارغدنؤ!نمواثفهم.!تمهط،اررلمفيننفوسعليالفنيةالائارانعكالىانة،هو

لرت2ولكني"الكوبمنرسعالة"بقصيد!تمريفهفيالسحرفيبهومرحلة،4ددجامندرجةكلارزوان،الفنيالنقدهولشى،واحدامهم

كلمةورالي6191ا!دابمناورنيالمددفيالقراءاليهايرجعن1الد!يالتذوفيمنفنجردهالنو!نخعيانايضاويجب.مراحلهمن

61951الادابمنالخامسالعدوفيارالاهرمزي!خاصسااًصطمرحاميهايستعمل،اخرىميادينمنوننقله،الخالعي

هاشملمحلي"لشاعرشعرعم.أالهـلاممعرفيفييدكلالاخاقرلاوكذلكللنقدالفنيةالاس!بةا82ًمي."اليهومالمعولى5موضور3مي.لالد!لى

!ثسرفييقولفمافىاالدررمنالثعرهلاكاناذأا)فول!!لىرفكثيرا.الشاعرالسحرتيأطرىلقد.يونيالحميدعبدالدكور،الأربي

،*رائعة"المهيهتراتيل"انهاسيقول،قبانيوسليمانوا!لكةالسيابتمردالاطراءبهداث!عرحينماومرفي،الوخ!كلداضحالاطراء

5!ولي،مشكننينفينفسهه،قعلقد،1واجلهذامناظمنقولوقدلعداهوالط،السحرفي،ثورتهعلىصنعنهاخفاءمنيتمكنولم،ولمناد

نايمكنثاعركلشمرولا"الهيةتراتيل"الشعركلليىانهيمعركةاوار!يفىيم،الضح!ةكانالذيرشميدهاشمعليالشاعراًلى

هيوالث!انية،الثعريةوسقطاتهابداعاتهلضاعرولكل،قمميهعلىيقفالنحوهذاعلىواستمر.اعتدحسنماجملرلافيهالهناقة!

نقدهمعرضفيفهو،للشعرأ!دبيالنقدفواكلدبابس!فاربا

ليستالكويتمنرلسالة؟ن":يعول"الكويتمنرسالة"نقصيدة

السمحرتيعلىاخذلقد"المجددالعثرينالقرننافدنظرفيفصيدة

اليهماذمبنفسفييقع،نجده،التعميماتمندوامةفيوقوعه

فحينما"نهانيةلاشموليةفيفىلكلوسع،يشعراندونمنالسحر!

حدي!ا.ص!لرةداًئمايقولانيجباشاعراوالثعراًوالقعيدةعلىاحديننكلم

اماقيمتهالانوذلمك،انافهقهااتياواناانننمد.فهاالتيالقصيدة

اساسيممامونهمل!نمعرضفىنكونفانناالورلىعلىتكوىح!ين

الىبا!شنناد،بالتالي،علي!نحكمولان،المنكاملةقيمتهااجما،فيها

ء!أ!طر.ال!"سدلعترحمة..فاليريلول،الفنفيتاملات-،الفني
اًلحل!سااى960عي."السعرعيسيءابعهوهدا،العيميفداءه

يجرداًقبقوةيحاولنراء،للقصيدةمزيدا!ختعرفيفيالنظردققنا

ابثعراءانونسي،والموسيقيوالنفسىالشعوريت!حمهامنالقصي!ة

رأ!ه"وبالب!صثةالرويوفيالوزنفيبالتلويقمطالبوناًلوقتهذافي

المعلمةللشاعرةح!يدديواقالتلوقنذنكالىرافيف،"33عي.عطامحم!.اساعرادبنافي

ه.ايض!االنفسي

رساله"فصيدةمنخاصهبصودةمزيد*خلهماتعرفيلنقر؟و*ن

ورايتستمولىهل!ليومناتزالولاسالحياةمعرممةوترور:ال!يتمن

!قان!شوى؟يدبميب!ذخميرة!؟النخيرةابن-بالممستعمريقيض!الحبيبكرملنا

الغصوميمطي-اـ!نجليزجشياـلحنل"لمجرموجشينف!ت-!الثائريق

-دخولو!خرربمف!-المتامرينوقفة؟لمدينة1ببابورله-مايطلبون

،واوادةالالممهنمابهافاتهلمت"لمحبيب4بلديفيالثع!يبا!كليما

القيمبهيو!المرءيشعرحمتما،القاتلالتسمنيمازجفماوما

!يروت-ا!دا!هدار"هرآمقهىفيعاطلينثرثرة"ذلكولش،المضيضالىاًلان!انيية

نفسية.تغييراتفيهاالقصيم!واًن،مولمنفسيجوعنحيتعبيرانه

فيالظامرمويدككلم!ةال!ثانىالصالرنوالسعرشمملمةرلجع*،

.)691*دابعجلةمن.الخماسىالعردا
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فيهاان"الكويتمنرسالهفصيدةعنمملامهمعرضفيحمترفدات،الامرعليهفاختدطاـدنقذفيبالموضوغيةيتصفاناراداـله

لايهـفي.وحدءقهذا"وتركيزتكثيفالىتحتاجال!تيالفقراتبمضاصول"اللوقيةوالاحرامالموضوعيةمنمزيعالنقداًنوفاته

،4نصابفيالحقيضعناقدايكونانفارادالظاقرمزيدالاخاما.قغيروكل!هما"5،1صالشايباحمد،!الادبيالنقد

الذوىاهـوليرعىناقدالا،"الفنيللاثرمتلقيا"وجدتهولكنيعنداعيينانصسبنضعاناردنالوالفنيالنقدبجانجب

زره!محاولمتهانلطننتسابقالمزيداقرالمولو،"لنقدفياـلفي،قراءنكونانقبلادب!اءانناعلى،*دبيةالاعمالقراءة

ولا،والنقدالكتابةمجالفيمقدرتهواختبارمعرفةبهايريد،تجربةللوهلةتغلننافنيااثرانتلقىوعندما"قراءادباءنحنوانما

نفسميةتضحيةهوانماالفنانتقدمانذلك"اخيرابالئاعنيغربهـننستشفانينبغيبمالهاعلافشةلااخرىاشياءا!ولى

ومدارسهالادبيالنقد6؟اص.للذاتمستمرافناءهو،مستمرةببعضمتاثريهننكونفقد،الاثرهذافيالجماليالمضمون

والدتحورعباساحساناًلدكأودترجمةاجهايمنستانلي،الحديثةمنميدينالحكمسرعةالىدفعاتدفمنااشيالغلابةالفكريةالعادات

."نجميوسفمحمدمعارفناهـنالكعيرنستحغروقد،سابقةبفرةوصغير

يماثلهامانجدنخصناذكربرطتلاخراولسببنستدساو،وتجاربنا

عهبهـمصطفىالاستاذللاخوينتحياتنخالصاقماتاموفيالالسس،691صنسهجئهاوفنىرحهالفنيالاملرفييناقضهااو

الظاهر.العزيزعبدمزيدوالاستاذالسحرتياللطيف!بالد،ضرواما"يونىالحمدعندالدكتور،الادبيللنق!دالفنية

(العراو!النعمانيةرديفصيبحاروبلىعبالدكأورلهتعرضمالنفسفيتعرضالدانمعبدالله

،عذاالذاتونقد"وضوحااكرومعالجةاخروجهمن،لكن،يونس

كا!هههههههههه!ههههههههههههههه*،تكويئهعلىيساعد،اديبلكلالغنىودليلالحياةاًمادةهواًللي

05:،الى،.الاعلىالمثلالىالاديبينقلالذي،الصحيحالادبيالتقدوادكائه
اً!عدل!اًلسعر!ىأ!نفعال

....االصدفىنورامامخالداتلحظاتواياهويعيش،الحقيقيةالقيم
ارهـ!ديمهديقيا!انسانيهوبمانومضلامعةثورةالاديبهذانفسفيويلقي،والجق

."6191الاولالعدد.الادابمجلة.دفيعخالد
ر!!ه!5555!555هح!ص!

فيوفصد،مجاملامعرفايكونانارادالسحرتياًنبنتيجةو.نغرج

الفاف-تالعددعليهااًضتملاتبماةورءمةاذحوتبينهـئالنقدكي"التقييم"وخاشه،فاصابللديوانيةواسطالاعلانذلك

اعدهاالى"!ط،اـلعميقةالةقديةا!رالىةا،اـ!ةراءاـلادهبم!لةهـناًندون،منازعبلاعصرءشاعررشدماشمعلبممنيجعلانفي

لكماع-لمطرافودةواند!هـنحاويايب!والةاؤرالا-ء،ذ"،نفسهالشاعرالىاساءوبذلك،المشرلىوغيرالمشردبوجهمهلنايقممه

نابعدثمرمجلةدارمؤخرااصدرتهالذي،السيابشاكرىور،السليمالشعربماالطريقعنالقصائدبعغيلهلاتنحعرشاعركلليساذ

لتشبعتلكالمجلةن!ريراًسرةادنمصالمرصودةالاولىفازبالجائزة

بر%-*ء***ءسم!عم?-*ير!مءم!*ء**?******

باقع!سلمعةالشعركأن،واغنائهاًصالتهوان!اء،الت!معريالنتاج

مضطرمواحساسمستجاشهعاطفةنتاجولشي،التعيزجازاذا

بصددولسنا،صادقةوجدانيةلتجاربمعاناةوحصيلةأ:حذيثاصدر?

ارباباوصهاإضعالتيواكواياالاهدافحقيقةتييانالىا!تطوف؟.

.انرهساتانفضحتاندعد،الحاكدطسعة!المخلعيمحلةلتحدلد؟.
المريبادحديد،السعرفيالجديدادعياءميوعرهمسعر.

انه!القناعوجوءـ،1،ءتومشةتبهااطلمواا!ة-مي،والسفاسف!ةوا!تاااولحزا

والنظراًتالاراءسضدخصوص،حاوجميالاستاذمنافشةسدد.،

..لحنير
سعةعلىالدالةالرصينةاًلجدية.دراستهضمنهاالتصالنقدية

وصبرفيالانقطاع،،والفكرالادببمسائلالماماستكناه،وغزارةوعمقفهمأغيلسبيجوهنبقغ

على،نقراالتيالدراسةكهذه"فىضوعيةاًلمسهبةالدراسات!عداد

فيوامعان"حذلقة"منالمواضعبعضفي،ويتجسم!مايشوبهاما1(حمادخيريتعريبأ

بعض)ولجيلسدل،لهستخفالىصهالوتعمةلمطرلقارىحطرمتعلمال!مدمثقفافماوتحميلهاالمستعلالعاص!المستوطىنفسيه*
مصىمن!م!هالععبير.هصدما.مهم.قي،لاوالمصبء.لا...-

ممكناتهونقدرالثزةالفكريةمج،وداتهن!ترمالنبى،حاويالاستاذان3الجزائرفيالقوميةالحركةطلائع*

الادر04913لعدالحزائرلةالاحزا!.*
نعسه..دعلا.يبةااسةوالداًلنقدمجالفيالظقةالمبدعة0004

الثووةاعوام*
فيضطونسيطرالىعلهفعمبدنتمله،ادلكمافنمبقهاتزوبسانقطالعياعإةعدىدعويهدس!فيأدرسلأالجنرالاتعصيانفشلبعدالمفاوضاتبدء*

ويرحمليوحيليكاد-ةى،وثمقةلمهاث4،،اتعقبها..ءكاوالكلو-ة

الدر(سةكتابةفييوفقانلاحديمكنلاانه،خفادالاععلى0.1اـ

دراسته.مقوثرغواحاولىاللاالاستاذلحثؤراوافمناًلاخوةأ*"*?***ء*بر*?برء************?*بر*?***بر**"

اً،813صبسبيرو!-الطببمهرد
بهاويحيطوالكلماتالمفرداتبنلديلملمما.عليهاويخوفرالنقدية

بمضنظراستلفتقدذلكولصل،واعهتفيويخترنهاعلما
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ور"الجوفالرجال"قصيدةانمواربةوبلاعراحةيدعيانرالالاذالبحثمن"الفنيوالانفعالالسياسيالانفعال"،عنوانلحت

انطلاقمنبسبب،الفنيبرالانفعاللغنائهاجدارةعنالحلموداستحقتاسلفتقدكنتولقد"العباراتهذهحاويالاستاذقلمسطر،ذاد

بسببوليس"والهاويةوالفراخ،عالضتيتجرىة)ءمنورزوعهزفسهايرلموت،دةوا،1الارضادراًنمنتصطهرصتفصفولااـدشاعرتجربةان

!"وبلادهشعجمهوافععنبالنبير"مبدزياالتزاء"نشعرننفكلاانئا"و"المرويافيتجلياالحقائقلهوتتجلى

ناما-صبغيالىيرنتدناانايلياحاوي،جاداالاستاذاطالبفاناوبعدمنعليهفرضتلمانهنفسههـنلئفجرنمألشطبتجربةاى

الشعراءاظبقرالجبهاتجوداك!بماالنضا)يةالقصاندبحصوه!نفعلهالسيابلدىليس"و"والنفسيةالفنيةغرالاجواءوبتماييراًلحارج

نابعد،دوامافيهويؤثرونمجتمعانهمبواؤعثرونرطالؤين!ر،ئ2اما1اهـاسسيالمظهرهوواحدمظهرسوىاننعددة.الموجودمظاهرمن

ذا"ايى،سبمالحماستنطفىء-نتعلة))ووفلسطينالصزائراعاوضنشقرطارئةلازمةانعكاسايكونفيما-وبخأضةوففاهةعمقااكثرهاوهو

للابالهاملمرجعاسيظلانهو!تى،زعء4حدعلىتاتجبرهايئنتى"!و،اغراضهامسببالهابزوال،بها/ميعوالىالالععالإبنولعادهـة

في،بهوتشه!دبمي!،نعيشهالمذبم!العصروافع،مئ4ترصد،اقىلميةالضروراتحقيقبماوتبيانالستطبعنااهـاومةالىاهـرفوشت

اًلالحاحجديد،واودمنليبداالاينتهيجماد،لاالانسانيوالكفاح،كفاحهاحة"قيةمعاناةمنمنطلقا،الشعرنفملحلىقسرتهالتيالملحة

اشعارهمبمتناولالذبم!المصريعرالنظ،نتكريا!رحمنبمدالمرحوما!ا!ا،واز"حالهاارعرربهتكلفءلىلزاعااو،?،دكهننمعوريةلىصجربه

العامةالحياةفيالمشاركةءنوانجه!وءوانجهااخفىاادرارءنالاو"ءاع،والعزاما/"موا!فها!رولاومنطلقانهمنازعهفي،السياباص،لفقدا

ماستظقرمثيلالغلودقصرمنلشعرهمب،لنر3الهادرلجهافيوالانخراظ"-أرةتهـانديدورهوخطورةارتصررسطله-نوضم-حابشايما

خضمفيوانخرطواوطنية51مجالاتفياصهواءهنإ"معاص2،!ئد!"!ركصو،اًلشعراءنهدلمفلو،والحقالخ!رواسفتافالانسان

واستلهموا،وخطوبهالعصراصداثبتمثله،فت!عرهموحفل،اًلكفاحلناستذ(،،باطماحهاوال!حسسلطلمعافياوتجسبد"حسوعا!م

زاحفةنامةقوىبين،ا!قالصراع!صهئرمن،ا-بزكأاالئعور./فى"لإءرد"صاسمالذي،الفراغنتاجمناًلوافرالرصيدهذانهتلكان

اتاهـرايهمناناما،خافالىكلد"!ةناكمةمتكةواخرى،اءأمالىادمسكعلىوالجماعاتالامرادوحملى،العزماتواذكاءإ؟اليما؟قاد

تصطخببينماشعرانصيدهفيجهدماليعدوتنميقهاالالفاظرصففيتفرضانمعنىنفهمولظ.عنهاالدفاعمجالفيباتوادثبرحفوشهم

لايعدوال!اعرهذافمثل،والكوارتا)وولاتبفروب،سو!"مناةالحبالذي!تعر،شسهخاربممن.الشاعرعلىالسعربةالتجرر-ممة

الناقه-دوبررز،الفنانإقولكماأص!فياوبالار!لمكلافعز-ر!،؟وناناوالنعبلنؤسالشائربحصوصوعواطفهمشاعرهنتجسيدءت!ي

يل.مورإفقصسبءمضمنا،متهماوموقفهقكر.!".محددا،اًلظالماستن!ار

.يوقديراًعجابيفا،ئو،حاويا،يىفالاستاذ.وخاماالامكانقدرمتحافنا،النارعةا!عري!ةوالصورالجميلسهافر؟ى

بهاإطالعارنالسياسيةالشعاراًتوفبنيواًرخطابةازمقريراسلموب

العبيديمهديال!ندية-العرافىاستمدوانهبررلا،الشاعرهذامثل،ذاكاواأسياسيالرعيلهذا

ؤومه،اًبناءمنهيرضطربالذيالحالواقعمن،ةانشعور!ا!تجربة

.....*.......................+.............ويغذالانهانلانتصاري!جانهشاء،حسهواًكتلى""عاطفمارتجت

الىاوالوسخالدرنيحملذلكاناما،اكفاحه.ويرغمركابه

الو:صدروحبوطنهدحبالشاعرتناولنعتبراناو،الشاعر.فجربة
م...التئشولفي،الكر،مةالشعربرسالةوقيامه،معاالانسانية

:4مالافهذا،والتفاهةالعقمقييلمن،الجهادعلىوالحتبالحرية

4القولهذايخطولمانبسليموطيع-فاقبوفكررجيععقليقر.

!او"لة.أخااًلايثههـا؟"!ةا4بعضاليهايركنالتيالهروبيةالانضاميةالمواقفر"بريرميل(على)
الحقيقبةاوالاصالةالخلاقةالموهنةقيهتتمثلمنومنهم،اًلشعراء

".-4بهاويصطليمواطنهمفيتجداقيوالخطوبوالغ!الاحداثمن

(بدعوى،حيفواستنكارمظلمةلشجبينبرونفلا،قومههبنو

الفاليةالحركةزعماءلقلماهـحطث4وابتفاء،والاسعافالابذاًلعنبشعرهموالسموللارتفاعالنزوع

..!اهميتهيفقدحسبانهمفيالوطئيةقشعر،قرائحهملنتاجالمخلود

،ولاسي،!رك،وببرناردشو؟.الظالمونالحكاموينقرضالشاذةالاوضاءتزولانبمجردوتأيرء

والعدل.الحقمنثابتةقواعدعلى،وميائشهمالناساموروتستقر
دبجممابرهان.لعريبمنحقهويقنقدفيهالعيقريةصفةتئعممالشعرانوفاتهم،والصلاح

عن،وافراحهالشعبآلامعنالمنبعتءبالصدىالحفلرحانالخلود

..00000007ذالاستظويشاء،نضالهاًوواستسلامه،وسعادتهشقائهحالات

والصناعيهوالتاريحيهالالحتصاديهالاسى*مناب!ق!رالمشوفيالثعرخلدبشانفكرتهيدعمانحاويايديا
للاشتراكيةالاخلاقية

و.،.المادةواوساخالارضادرانمنالمصافيالفنيالانفعالمن

الاسراكىالمجتمعتشطيم*انقيبنا"ا!جوفالر!ال"الجوتالا"كليزيالشاعربقصيدةمشدلا

الديمقراطيةالاشتراكيةالىالانتقال
..001*التعييرالمستهدفةالحقيقيةالشعررسالهلحملايليوتمثلشاعرينهد

الاسراكيهمستمبلع!فيهيقولالذيايليوتانذلك،تمثلهفيوالتوفق،الشعبواقععن

1813-ص!-سروتالطلمعةدارويجنبون،0....الاستقامةفضائليمادصنالذينالامركيينالمحاكئ
طبعه،ممهاشأاليالطنمهبلساىيمكلماده"موصسلامهالساردا

عنمجابهةيعجزوهو.مال!ثراءلهممنبمامنالجريمةاغنياءلانهمالسجون

الديمقراطيةالقمةبرغيحاولوهوالشعبدؤيايطيقولاالحديثالمعر

،."..سيمم-...!ر-هـ..الابدرفكان،بهللقياممؤتمنوغرالخرالدورهذالمثلكفءغر
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وتعرضتللنح!ثالعالمامملإىوالف!يالادبيالراتاخضعلقد

تحتمنهالمبراءةاحديعلنو!م!هـفنلمولكنه،للتجريحمنهجوانب5،5!ههههه!هه!هه

بمعدلمتفوأءفن!ات"لمث!ععو-منكماالاسحكمرتناضمغإلم!دلشعوبعقولهالنقصمص!رلت!لمف...!إ!ئجاج
العرب-تراثالوقاحة-بمزيدمنده!...وهذاًمايتعرضالثقافيةأالكراريعيدالهادياًلشعيخيقلم

ذويالباحثينمنعدد4المسكتنةالعربيةالامةابتليتلقد-بماالفكره!هه!ر5555ه

تاريخهافيللنحثيتصدىحيناحدمملايلبث"!الرياضيةالروح"

متحديا"التجديد"لواءرافعا"برشاتمدلاالعدرمضتعبيرففانوان.وقيمهووبرد.،انسانهعصرلكلانفسشكمنيعدلم

يصينه"مرهف"نوىذلكفيوسلاحهوخصائصها.نراتها-للنزاًل-التيالزمعيةوبيبتهتتاسبو،جود.عنبهايعبراداًةعصركللانسان

الخانبونالبداةخلفهالذياتراثهذامنشمث!علىمركلعاالقرمك..فيهاوترعرعتولد

الثمئزاًزه""عنعبراذاالابادبهالثقةيستشعرولانفسهالىطمئنذ!وشوعتتفاوتتقدوالشعوب!ممان-ايضا-فيهلاشكومما

وءواهرنماذجمن"الرشيقا)فامهمحببهمايقعكلومزقوركلفمفتم!لفياو!تمخنفةتارإنج!وظروفلموثراتخضمتوانها،بيئاتها

الذاتيةالمرحلةطبيعةالىضادبلاشبحثهاالعلميةالمسؤوليةتسهـنند!ياصبحالذي،اًلواقعيالم!ومهـذا!هـىوعلى..بهاتتميزخصائميامة

هالعدلالعقملسابقتهمه!لهفيلمرلمس!ونفعلعلب4لليوحافض!تليلغضمولاعحىلعهرذ"كماحتار!لةفظالمماصرةالابحاتتير،الناحثينودليلالععرسمة

العربيالشعرالىمشيرافالانالعصبيةبهبلغتصببن"الادابأء.ادابهاتاريخذلكفيبماوالشعوبالامم

واأفنيةلوحةلااطاراالعربيةالقصيدةتكنأولموبعد":مال!د!غبرء-لمعاشكماعاستمدد!الاممفيبدلماليستالعريبةوالامة

دصممنتشلدأاوالتيلهالاسلالةالتياللقيطةللمعانيملجأبالاحرىوالثقافيةالنفسيةالخصا؟صنلكاكسبتهامتمبزة.ناري!!ةبيئةفي

"،القعيقبرواحدذا5انا؟كداومن.إديناابينالذيوالة،ركماا!دبياكراثفيالممثلة

علىالسيابلديواندراستهخلالومنوالاخرىالفقرةبينيوكدوراحالمعاصرةجاتنافروراتمع-تجاوبيعد3تجوافي"منب!-ر،التراث

.فتابلانهاالالئيءلا!مواليدهاشرعيةولحدمالعربيةالقصيدة"عهر"النلدانفيالناسإ:،راولذلك،منهامؤلاالتطورسنةءـىوتلك

الرانمنمظكأقانماصمتصميم"الالايشيعهالمذجميا(نوقها).علىيفعلونحينوءـ!!.بئعفئوااضلاباسمرارماضيهممنينسلخونالمصحفرة

معينهاوالانفجارالتمزفىثديدةوجوديةمعاناةفىصادروالمادةالارضمنجوهرياجزءاسابرفةمرحلهفيكان"الماض"هذاانلا-بنسونذلك

ادقييلتقطالذيالموحثسالقلقالميتافيزيقيالعصبذلكالادبيوالدداسة!الفحصوونرويونه،وي!ترمونهيحبونهذلكلاجلفهمكيانهم

النفسياليقينمنلحظاتللانسانيضيءوالذيالنفس!يةالتموجات..هـتقعالتقليدء!ويختنقواًالاصالةلايةفدواحتى،بهليتثقفوا

"إ.والوجودالنفسنجبعلىوالانةتاح

*؟حمعمء***?**حبمسععمسمحممس!?*!عم*بر؟
حقفهذاالخاصالادليذوقهايليللسيديكوناًنفياعارضلاانا

!رىو.

هذاعليهفانرهو.نعسفكماانعسفاقاحبمىلحقحقوغ!ر،انيتا:حديثاصلر؟ لمجردبمجموعهامةبتراثيطعنانحقهمنهل،اساله..

القصيدةفيهنثاتالذيالمحيطررستهلا:لهوا!ول؟لايتذوفهانه

الم!سعحافاخفعنظمنالبثتامكنهئإلنتعكلائعرليالمقتغماتهالمووءئفتهالسفرابا.

منالثانيةالطمعة

الاحرخرىلعرمي!.نهلعدلمهالاممعلىرنحولمصيمهس!عماقرلمفنصاحس!وانها!اص!وارصوكعط
العرالمصيدءا!لسيجد.دلدميايليالسيدلطكد؟!

مجالهفيالشعراستعملواقدالاقدمينالعربانبنعسهوسيلمس

فيهالتتررمتلقيهاقلوبالىالنفاذلهامايسرالفنيةالشرائطمن

بقيةتزالوما..نحنقلوبنافيالمعاصرةالقصيدةماتتركهاً+يرمنسارترآثاريفهماًنيريدمنكليقراًهانلابدكتاب

ؤلحملنافيناعلى.التاثيرالقوةتملك-تراثنامنمهماجزءاتشغل-

الرضيوالشريفالمتنبينقرألانزاًلفنحن،واحترامهممبدمميهاتقديرعلىتاليف

فيفنحسفيرهمونقرا،الروميوابنوالبحشي،والمعرجمه!تماموابا

ولالوجو!ثدى!عدسمددنفسلكلالانفنناضأدمتفزحاجبتماعصالىفيجابهمقناكيرسعدغلىلييصىاءم"س

ولست،معنوراكانفربماالتاثيرهذامجالفييدخلانءستطح،اولا

الىيعمدحنمتجنيااعتيرهلكني!شيناوئقافته4بينتعنادري

الالبسالخاعىالوجودجميمحيطهمنالنابعةالفنيةمعاييرءتطبيقالريسسهيلهدكتورترجمة

.والروحالحياةمنهليستلكلهالعربي

الملىاتجافيلحقلبضيقةبحقبيلكالطرشتهاسجلهلنرفعط،هذكعسححتجاذان!ييصى5-لرصو،سهيرسيمي الخالصة.العربيةوجهتهاعلىفيهتؤكدالذبرالوقتفي

الكراريالهورعيبدالشيخ

لعداد!ه!،ءا
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1!صبيالؤطىءفي!يسا-فىاا!فماكل

واشنناء،!ميتالميرفىوظلمكانهم،والدولةالثبابئبينبهاي!سون

كهوالشديدةالقبإمالجيللعزلهالاخروالبب.عنهمالعظيما.ادهذا!يءآالهصصحىلمرصجى

القديمالاتباعيالحكمونظاماًلملكظلفيقضالذيالطوبل،مرهم"

الوطنيةالحركةنحز؟وبل،قوريامناشكالهلثكلايفييكنلماللبهبماا!جنوبي*قليم

طول!مالععاحعلىمقالووفديةجوفيشنهالاخكل!طلواالمصمرقالييمتبالابشترللندلصخمةاً!قوميواً!سثحن

واءتبرتعوء،اًلمحافطةئلاذهانجاًنبمنعطفابماالحركةهذءتحزلممحمدالدينمحيي"الاداب"لمرالسل

بعد*ستقالةالىدفعلدفعتاًلحكومةانررجةالى،محضتصرف**

.القاهرةفيالبريطانيةوالسفارةالملكبواسطة،للقاهرةاًلملفقالحريقالى،يوليو23ثورةذبلمصرفيوجودالعربيللقوميللحسيكنلم

هذهخضوعءدىتعلمكانتلانها،المحافظةالاذهانبهذهالثورةتعنلمالثورةقبلالصادرةوالكنبوالمجلاتللصحفواحرةمراجعةاندرجة

ا!قتضادولحرية،الراسماليللنظاموخضوءها،اًلطبقيةللفروقاتالاذمانمصرفيالعربيالشعبلينالقوميةالرابطةالى،بالاشارةحتى،!فل

تبمقيذهنهافيوكانمه،اطلافاالاذهانهذءمنالعونتطلبلمانهابلمنمجموعةماهنالككلوكان.*خرىالبلادبظيةفيالعرد!والشعب

كليااعراضااكلذهانهذءوجدتوهكذا،سلافياويوغالهندفيالاشتراكيةفموءفي-تبينانتحاوال،الاذجةوالهواسر،السطحيةالاسنادات

ران،آمالهاتجتراقالاخرىهيفألرتالعظيمةالثوريةالقفزةهذءمنلمقاومةالعربيةائشعوببين(..*ئحاد)اممية-فلسطينقضية

...لريعاوبطىءعوتباءتظادتلوىالىالثديدالتجاهلهذاادىوبالطبع.لفلسطينالصهيونيالاشعمار

كانالتيداقامطاليهتحقيقفيالتورةبدأتفقدالثأبالحيلاماالتيالعناصربعضالىوالتفاثه،هذ.وجودهبقضيةالثمعب!مب!ةفرط

بالذاتالسببوهذا-الدينبهاءاحمدؤعيبربحد(مالا2)برهاإعج،اًلفرعونيالتاريغيشدهامصريةوبقومية،المصريينبعزلةتقول

يتمئىكانالتيالقضايابكلالو(عياً*نراكهالشابالجبلافقدالذبماهواش!القديمةالامبراطوريةحىويشدها،الفرعونيةالتاقاببدوتسندما

سواءوانه،(مطلوباليسابانهيحسالجيلهذاان.فيهاالفنرلدلوممكنةالرأىهذامقاومةكلنورء)اـ!(المصريينعواطففيراسخامازال

*!ثتركيةالصورةالىالجمروريةتتصولانلابد،يثشركاولماًثترلةهناكممانفقد،فىمصرالعربيالشعبعاشها)تيكاظرولىظلفي

سواءألعربيةاالبلدانتتوحدانلابد،و.المسؤولونالقادةلهارسمهاالتينداءاىالىالشعباتلنجابةوعمم،واًلجهلوالملكو*فطاح*شعمار

ضدالجم!وريةحازتها!اًفي!.رتصاراًتورسمت،يرهاور"ذلكرأىوارتبإطهبالاحنكارالملكخيانةمدىلاحظانبمدوخامة،السلطةمنيأتيه

دسواذ..وانهتهااللوحةبقية،والداخلالخارجفيالمعوق!ةالقوىمنظتيه-كانتمهما-دعوةكلانظنانهبل،*جنبيةوالدول

ومطالبهاووولهاالثورةاهدالىتغيرانت؟ظيعالارضفيلازفىةانالث!باب،ذاتهعلىتقوفعولدلك،إراانكلفيخيوطهامنوجةدعمة،ال!ملطة

يعتزلوااويهيثاركواانلايغيرهالهياقدراالتورةاءننبروالقدوهكذا.بالالتزأمطالبتهالتيالئداءاتجميعالىبالايلقيألاثر2و

عئه.حتى،الشعبثقةوا؟ت!ماب،الملككلدفيكنجحيوليو23لورةكدولم

تطلبانعؤ،بي!ة،تهااعترفأ!بز!الاهـالمثا؟لحميافيلثورةاوظلتللقضيةالثورةابدتهالئيالجديالاهتمامهدايلاضونالناسباً

بهيطالبماكل،والحيةبحرفيةتنفذكانتانهابل،اكصبابمناًلمشاركةفلسطينمعركةفيالعربيةألجيوشفثلمببالناسوهرلى،القومية

الددوة،الاشعمارتصفبية:الملكايام-!ءكل!دالذيالجد،إرالجبلالوطنيةالحركةميوعةوبينللملوكالمخيانيالوجودطبيعةبينودبطوا

ل!!ثراكية،خاعة"تجربةببدءالجمهوربةفىالعدلاقرار،الملاحالىالقضاياجميعماعت،والقمةالقاعدةبينفقدتاذاالصلةانوادركوا

مسا.ل!ه،لمهوني4ال!رطانلموابركة?مةعمكريةاوةبناء،التهعخيعتراودالقوميالبعثفترةبدأتوهكذا..؟با!لهـيارذنت3و،المثتركة

..وهكذا..والاءجوجمهإبنويلافرالعربىا!المفيالتحرريةالحركاتالحاسمالشكلتاخذ،رسائلهابجميعالبثقفلآوبطت،الثودةجيل

اطيراهدهالعزلةالمسؤولينبعفى!حظ،ءتىالثيابعنبعيمةالثورةظلتوالمسؤولينالجمهوريدلرئيسوخطب،اًذاع!ومقالاترراـساتبصورة

الوسثلوكانت،والمثبابلثورةاببناًلممثار،4ءقنوطيخلقواانف!اولواوللمرة،المصريالثسبعزلةو!مت،اًلرريمةالشكوككافةاكسحت

المجموعاتئظاميجديفماذا،مدرولسهوفيسريعةذلكتحدقىالى*نتماءبضرورة-وجودءعنغائباكانالذي-الثعبهذاادس*ولى

ذلكبعضكانو!؟والثقافيةةمةيااءااديالنروعشراتالصمكرية.و*شتركيةوالوحدةالحريةاجلمنامفاحوفرورة،العروبةالى

بصفيلارضد*ادىفما،(الزرقاءالقمصان)الوفدايامموجوداالمثبالوجودخلكلأي،مضتشواتعثرمنذالحركةهذهبداحه

*ن..حتىظلفقد،الوعىاما..اًلشبابنفو!هفىالبطولية"النوافيازرإجمالجيلفيتؤثرانالحركةهذءتستطعولم،الحديثللجيل

والرياضيةالعسكليةاكجموعاتهذ.الىا)شبابائضم..مسكينةعطالةخلالمصرفيال!ياسالوضعتعرضمنذبالعيالةاةنمامهفقدالذي

يؤدولم،فيهويلاسهامبالومح*لحادإميهدسهاالمشاركةمجرداًنكلاناالوزارةءلىجديدةوزاًرةكلهجومالى،!لثورةسبقتعاماعشرلن

الئتيجةهذءكانتوقد،الشابلةعزارةاك*الصاص*ئضمامثا5لق!دبل،واعمالهامشروإعاتهاجميعفىارثكيكومحاولة،السابقة

ألخقبقسئالول!للوظلت.ا)تهوء*الىالولميل!قهدمعلمماطعيةاذاحتى،والل!مهادنةاًلشخصي؟لتعريض*شيبا+نحس"المعارضةكا.لت

انقاذفي6نبعتالتيالوس!للءةلسروذلك،تمار!اان!نببلمةللوسمل.*صل!ح!يضيقيةررغبةوطئيةميو!الجديدةالوزارةاب!ت

..واللاحد)ةالتسطءتارءا.،لحد.اراالجملتس؟ر)*اممهامتددةلا!سابالسياميةلاهبزماماتهفاقداال!ر؟ءالجبل

ناالى-الدايةفي،عنهاغضتالثودة!ن-ا-.لىاعدااضطروقدكلا!يكي!مممتعادفةاءاك.،هذهوكهز،،وشالها؟لوات!،الاه

9لقد!مةقمهظلتوقد،!عشهستمدظا،"التيااللازرالق!ووكةالحيلرفخالجبلانفىاثكاحسبنىدل،،جمولما،ادهاا-ننه!ونارتىالةاعدة

4ـالىة"هـ!هادقىطتلم..وصءدء9ء..،منهس(ءضألهااؤ؟?،*نتف.،هـولا..الملكمة،فىسشة*لىهـتةبعد،للحمثوربةلداعة،ان4القد

*ر-ث،رركنهعةوهه،الثررة"حكوم"مارستحد.!6لحاهود"الىالقوسةاًلثورقةىالقربعارض،مح!افظصا.لبم!سمءكللى"ضادلكرناًن

القارةقهـءبالتحردالخاضه!تمراتالمة،قيشاركت5،،لترا!فرىوالتعلالمدلناعرفهاالتىالثوراتكل،هاحدثكما،ها6ةز5مىالحداحا؟ل؟

وئيجيربوكينياالموماكفيحررابابصر"لاتالغاص!الكتباتواهلمرتمثعاركةاولبهد،الذبولفياًلمحاهـ!ونيرا)انالفاولابد،التارءغ
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1!سضيىالوءلى0فىفىالطمماالمخثسحماكل

فيبالعروبةالحساضعفتاتيالاسنابمنالقوميالبثفقرالجرائدوافردت،افريقيمؤتمرمناكثرالقاهرةفيواقامت،وسواها

1(ا!ارسفيالفرةهذءتدرسانإبمفيةلا،المعاصراشباباذفوسوؤإهـت،ابافرإة"اهة5ءلةدرت2و،القارةءنتابتةا،واًبراالقاهرإور

اثنتين،اوصحيفةفيمقالاًويانعنهايصدرانيكفيولا،والكلياتجازرللممواشننكارا،للحريةحر!لةكلمعنضاصة!واسعزط،فىءلىمظاهرات

..غشيمةمغنيةترددهاساذجةاغنيةاويمكنتياباخلق.ذلك..كل.الافريهيةالبلدانبعضفيحدثتالتي

اـلى،اًلمعريينعزلةمنتهىمناًلسريعا؟حولاهذه.فبريريمكنءيفوقدراسهصشالمثقفاً!شبابيهغاعى،الافربنيبالتيارثسميته

ضروريااليس،.اـلمحيطالىالخلي!منالعربيبالوضعنررهكالالشمن*هىيؤديانويخثصى،اًلعربيالقوميالوعيحدةاًلاجماهمنهذااضعف

الوة-هذه"نارةفيجهوثعم.نركيزالىالمؤرخونفىجهيجانوهاماالافريقي"العربى""لانالسلطةتلتزمهمااللذينالتيارين!نباراًبىالأمر

وجهعةمنماضينااحداثتتناولالىتاريخيةا؟لفاتا3معظان؟وبشرحهعةالشإمناقتط)ب،مثلااًل!هـيةاًلاشترهكبهبةكحركةاجنبيتينحركتين

الحاكم،اوالملكبالسمشيءكليؤرخحينظ،اـ"لالصجكيةاالتاريخيةالنظرالنبيخجةوهذء.لقوب!ظلميهالاصاًلمقوماتوتلغي،رتأ/-لهطوالحماسة

وسجلهاالانتصار،تهذءكلحاكالدبهالش!عبونسى،الزبمو1وقلة،الشبابمنهايعانيلتي1الوسبقلةاعتبرزالوال!.روثمم!ة

ربطتاك!)1(الاسلاميةالحضارةتاثبرالىاطلافاياتفتول،وعاشهاسوءفيالوقوعمنينعبهالذيمااذ..القوميةودراًساتهضراته

لمازها،اًقولماذأبل..بينهاوالفت،الممزقةالاصقماعهذهبينوالسوةالقوميةالىاللحثوةبينلهتفردكتبهنالروليست،هذاالفهم

منالتغلعيعلىالبدايةمنذممبهراالامركانلقد..مطلقاتنس.هيالدعوةانيعرلىكيف،اخرىوبعبارة،الافرإةيةالىالمستبطنة

اننادرجةالى"الوحدة،الحرية،العروبة،اًلشعبا)عقباتكاناذا،افرإةيافيا!تحررحركاتمؤازرةعنوتختلف،وجودمسالة

سعيديدعلى"حفرهاتمقدارروشىقناةانفنزعمدومانخطيء؟!والحماسةوالفحصالكشفمنواحدمستوىعلىإهاملانالتياراًن

عليمحمد"بهاقامقدالزراعيةالا!لأحاتوان.."الاولباشاولاوتقدميوشجاععظيمعملافىيقيافيالوطنيةالقوىهؤازرةان

.."الكبير،مكانكلفيالاستعمادتحطيمهنىالجمهوريةشباسةاناذ،منهبد

ترسمازاًلتاًلتيالقديمةاًلتاريخ،ننببفعلالاخطأءهذءكل..العالمفيالحريةبقوىاًلارتباطد"،تكاربلاصالاطاحةعلىوالممل

ولا،اًلرضوخسوىلهيكنلم"لشعباًنوهي،بهااًلاسماسيةاًلف!رةتحررالىبالدمموةربطهاالىالسوةهذءتؤدبما/انعنالخشيهولكن

الالامفياًلمشاركهفكرةانبل،السلطانباوامراًلرضىالالهعمل،*مورانارةالىالمسؤولونيتجهانتشدعي،اًلعربيةاًلبلذاًن

بة.لماماالالاتذكلالعربيةالشعوببينوالمقالاتوالكنبواـلمؤتمراتاًلاحاديثمننسلسلةبواسطلآوكشفها

فيللغاءوضروريةجداهامةحاجة،للتاريخكبالىالحاجةان.الصحففيوالدداسات

ضوءعلىبدولا،العربيجيلنايحياهاالتيالمعزولةالظروفهذء

جانبانارةفيتسهمان،نعيشهاالنيالعظيمةالقوميةالتجربةهذه.

ضصناولىبمووتس!هم!ايفصاعنةلمقالووجههالعربيةان!تذيعصبملحوبمىلظرجوالتخلفكبيرسعر

.بةتحطمهالايمانشديدةوقلوب*دالىدارمئشوراتمن

وفي،التاديخيةالمؤلمفات؟مبنىلانمستعدةالعظيمةبطاقتهاوالمدلالة

،والجامعاتالمدارسطلبةألىوتقديمها،تسويقهاعلىتعملانوسعها

اًدحديثة.التاريحكتبفينلاحظهاالتيوالمترميماتالنرقيعاتهذءبدلاللائكةنلزكالموحةقرارة

وتأثيراتها،الاسلاميةالحضارةمصادرمعظمتكلنانالموسفمناًنه

اًلإلمصانعةدلاقهللغاهدهبكموعميستطيعلحدحدلثةاواـاولانكنيز،بةوبيولااولف!رلالرنسب"فيقارطوىوددتهماوجد

للحملاتمطوعاكانلفسهالاوروبياًلفراراذ،بالحقيقةولصثلمسهطوقانفدوىالايامءعوحدى
العاطفةصش،اًلوسطىالقرونفيشيءكلكانكما،..-"7

الشرفىقاًدمجنسيةاجيوسيالسلمىالحالمالنبعمنالعودة
الوحوش"براثنمنالمسيحيةلانقاذمسخرالثيءكلكار..

فينبلاعنائومماهذك!بهب!سعتواول!انحقيقي!،ضاغيرك.حفعارل!فمئموهألمطلفمعلوشفيقمهرجانعيناك

نعرهـانالمؤسف..الضيقةدقرضيشيء.يبنلانمال!دنفعلوج!نددريالعيسمىسليمانعربيةقصائذ

دئعربيهمنكللبئلابعيثكعالعربخنهتحصمردحضارمرتودعردليوحينةلانقالماذذ"لتايتملح.الصبورعبدصلاحبلاديفيالناس

-؟.المث!روءمذاكمامماجمفلاًلمامثم!دتناعددعم!مةخرىحجازىالمعطيعبداصمدقلببلامدينة

العربيالبلدهذاسفلسطينقفميةوهي،

بهادالو!ي،الكافيةالدراسيةالعنايةالشبابمن+للقى-التصى*دابدار

فكرةنفسفيالاسلاعيلدين1اهميةعنألنظريغضان(لايمكئ1)23("ص.بسبروت

الواحدةالعوبيةالدولةتصررالمهـسشحهيلمنانهبل،المربيةالقومية

..وجودالاسلاميةللحضارةيكنلملو،-ضقبلا
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1!ضيىالؤءلىفىا!ما-فىالمخماصبر

.وهناكهـناتحولها،القيادةإبفيسا:ءةطاقةاثباباإظلصينالضميربىابةكانتفلسطببناناددكنااذا،للغايةوساذجسطحي

حركتهتكونفسوف،الشبابيعيءين51،.0ةعوتاب،اضعةخطاقة..جراحهعلىاسإيقظالذيامربيا

خلاقةقوةط،ؤ:"ةمبحو،اداتارثاو"توجردون،داخلهمنمنهعتةواحدامولفاوادمت،العرببةالجامعةولا،الح*وماتولا،الاؤرادلا

....لابعةوفير،وننسيطةالاموروإمالج،طينء!فيامرببةاءث-كاةظء4دونربينإجمعهـاء!

هدءفيال!مهورإةحقةةهاالتيمةظوالعالكثهرةالاذتصاراتان-الحقاص!،بونحن-اص،نانل!اننارلى،و.بعدهاالنكبةقبلؤيها

ولم،اك:ابوعبء؟ا(مأوماتم-ءا-ةوسعت،الق!-يرةضواتادلدرالىتنا.مرجماوذتخنهاللهمهيونجةا،*ارضببنالي،ودبعضم؟لفاتالى

الاز"صماراتهذهمناز.ة!اراكلالو!!المرىانكلن13ودالرفي.ترءزهادارامةترصدان،ده44وهرتزلقيلالصهيوفيةة3الحرقتورعلم

يظلانضرورةالىيرف!والمالمسؤولينانالا،نسبياصغيراكانء!عمة"لليهودالقوميالوطن"ءنالمؤلؤات،ءكا!راتا*ةادقىل111من3يبرا

ووفىهمن2راجذوواعمقزمنياء!ىاكأرالقوميةالد!وةعلىالهركيزبشكلالمؤلفاتهذهتسويقوتم،اًلمنطقيةونجر،الواهيةبالاسانجد

قناةشركةة"امبم!-للغا،بئوهامةضروريةكانتالتي-الازتهحارات4،اوروفيالعامالش!عوررفىعلى./خصلانالحركةهذهد"اسشطاعت

عديم!ؤتاذ!عليهنرتبتو!!،غيماوطنياعم!كان،مثلااهـوبىالصهيولي"من!اغيةحركهاـكل"-اندااربرمورهذايبصبحيثوامرإكا

ما،عربيعملهزانال!!يثالغربتاريخفيإحطتولم،لهاحصرولا..المنطقةفيالعربض!

اًلىالازنرصارهذاادى.المخالمدالاجراءهذاهزء،كمابرأ-رهااوروباولم،المدبرةالحركةهذءشيئا.ازاءالعربالمسرولونيفعلولم

هذهضمنالقوميةقضيةوكانت،وانزوائهاالاخرىالقضاياكلخفوتصفتضربواوله-هم،والامريءبالاوروبيالعاماثعوربتنوإريوتموا

شانملااو،،وقتيةقضيةليستانهامنبالرغم،خفتتالتيالقضاياالعربيءتصفحاضردواانكلبل،صفهمالىوحسبالاوروبيكسبعن

والسعنطافىعلىروميبث-البدايةمنذ-هنالثكانولو..يسيرا.والسمماءالارضفيالحقصاحبهوالذيذاته

ماراتالازإهذءمنانإنصاركليسندانلامكن،الث!عبطبقاتكافةبينالبحتهذا!ن،القضيةلهذءمرجعايصلحمنظمبحثيصدرلم

..ويعمقها،ويقويها،القوميةقضية.وا!مامهاال!دولةهـ،ندةالىومر؟اج،والمج!ودا،الالىمحتاج

الانتصاراتهذءحقيقةبينيفصلالوعيالقليلالشبابظلوهكذاسخيفتيئ،بأتنيتينيرقنعانارجنوبيالاةلميمفيالعربياضطروهكذا

اًلعربيةاًكطارتتو-وهيالكبيرةالاخرىاد"قيقةوبين،ا!اهتةافيالمقالاتوببعض،العريبةالجامعةاصدرتهماهامبنعيرتابين3و

00ا(مزقة.ققيةوذو،واعبانهويق؟خع،بذلكيقنعاناضطر،السيارةاًلجراند

وهو،القوميالوعيلفقدانه،رةكثا!ضابالمجيلاءامالاعذاران،القضيةهذءعنعربيواخرص!يونيلمولفكتاببينقارنااذا

بل،لااًلاجلاملهجةلايتخذاًلصههونيان،هـنلم!صظاولنلاحظ

اًلاداًبمجموعأثمظهر.مناس!طالىالدالاتنتمي،.ؤلكنهاجدلهوشكلالعربيروحتعين

الاهـاءعلىيعممدفهوالعربياورا،وادوارإجاو!العوابالارو،ميعكلم

العاطفيالشعوراستشارةعلىودعتمد،فسطةوالتاللفظيوالهـنميق

محضه،سيكولوجةظاهرةالحقيقةهذءتكونوقد،القارىءنفسكل

بانناالاعإراف،منبى+فلا،ذرفىوعلى.وبنائهايقهالحقتوضيجمظاهر

الفوات!جموعات.،نمحدودعددالادلرةلدىالض!القضيةهذهعنهامواحدمردفاصصدارفيالانص.،تاخفقنا

يلبكماتباعالادابمنالاولىاًلثمانيوانتصاراتناعاعمالناكلدمغت،جميعاوجودناقضيةنمتبرهالماذا

..والنطدناهميةباللا

مجلدةمجلدةغيرالشنابلاجديةءناببومباخبارنشرلهمقالفيالدينبهاءداحمنكلم

ل.لل...لل59الاولىالسنةدجموعةاوسوريااو*ردنبث!ناببالمقارنةسطحيتهوعن،الجنوبيأالاقليفي

ضمما،يقفونقضيةللشبابتخلقان.الدولةعلىانفذكر،مثلاالكويت

"3."52ا!ا!"""ادراكهمووقوتهمازماتهموطاقاتهمكلفيهايصبونو،ؤراغهمف!اتون

عنهورفع،المصريالشبابتطوعحين،سعهب/ورة3بمعرواستث!هد

"03"25ا!الثة""يفولالتيوالقضية..دئهووهبوقاتلونعب،وعبثيتهاستسلامه

سوفوالتي،اخرىمرةالشباباستسلامبرفعقمينةانهاالكاتب

"03"25الرعن""..الفقرقضيةهيالعملفيالاستعرادالىتدعوء

انخرطقدالشبابان-لهصدقتعبير--بحسبنلاحظانبدولا

".3"25الشن)ء"خارجيةقضيةكانتلانها،لامبالالهعنهوخلع،سب!بورمعركةفي

...هناكوالمقضية،هناائهاي:لهبالذسنة

)2511031الادسة""،-.باذاتكيات-فياننا.هوداخدهفيقضيةفنحنالفقراما

منايطلبفكيف،عليةاقضاءانستطيعشيئا.خارجياليسلذلكوهو

"3!25الالعة")ءي!تمامابهنفنحبالحةيظةفيونجن،نةاومها!

في.-سعيدبوركمعركةستسهمخارجية.معركةخلقفضيةان

".3"025ا!امنة""و*دريكالدائمالوبرنحوشيثاتفعللاولكنها،مؤقتموقفخلق

يمنعانشأنهمنماكلاز*التلقائيوالعمل،القضاياوفهم،الم!نشمر

،باستمرارالقيادةتظلانيحء"جالمعركةخلقان..والتقدمالتطور

5!ههههه"5!هه!حيحيعلى،ونشاظدماوةوشعلة،وافىارةافهامة3وحر،ول!"رةز::يهاداة
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1!سزيىالؤطرر.فيا!ما-فئا!شماكل

المدةقصر،واهـمها،تحكمهالتيالسكونيةهذءلتبرإردومااليهايلجأ
كجزل!درومي!الةالى،واًدعزلهالفرعونيةمنالفريةالقيادةنقلفيهاتمالتي

الجندادرفييحتضرالعر،ب!يلاددب..والانغراطوالعروبة

!!المدةطالتولوخىوسطحياناقصا،هوهويظلسولىالوعيولكن

فيالفاصلةالقوميةثورتهاانطلادصتىالعربيةالجزائرعالثت،للمملداقعاويص،للاتزامدافعاليسوحدهفالزمن،كاملقرنالى

واعظمعاملمناكربهاونكبتهاعليهافرضهافيافتركتاملآعزلة..المحركوهوالدافعهووحد.الوعياناذ

بقيةعنلتعزلهاالجزاًئرعلىمةالمؤو.العزلةهذ.كنولم.سببمنبانالمعرقةتتم،الجنوبفيالتورةعمرمنقصيرةاعوامعشرةوبعد

كلشلناسياواقاصيوامريكاكاوروبافحسبالنائيةالعالماجزاءاناذ،الشابالجيلكوعيةبالنسبةالزاويةحجرهيفلسطينقضية

التيالسياسيةاوالفكريةالمقوماتعواملفيهاانعمعتالتيالبلدانلهاحيتحققمناحمر،واللصبالقلبالنظريةجفاف!يربطلاشيء

بل.بالوطنالتعريفدورالخطيرالدورهذاعادةعليهايوكل،فلسطينوشعب،فلسطينقضيةمنحياةاكرشيءولا،بالخارج

ليستوكانهافعاشتالعربيالوطنفياشقائهاعنالجزائرنات..فلسطينوارض

الجزائرمكانيتصوريكادلاالواعيالعربيالمواطنغداخىمنهمالومي.نقصهنثمامامسمؤولة"ال!مولةتصبحبالذاتا-لنقطههذءمن

بةالخريطةمنا!ذاعةفيالقوميالبثفقرعنومسزولة،التاريخيةالمؤلفاتونقص

بهذاصلتمدىتمامايجهلفانهعرفاهدامعزفةلهقدسوان،ذلككلعنمسؤولينايضاالمفيونويصبح،والمط!تجرائدوا

مناالىيسندانيمكنالذيالعظيمالدورواهميةالشقيط)البلد.بةالدولةفيالمسؤولينمعبالتضامن

...هذءغركانتظرو.فهانلوالعربيةالقوفيةنضالفيالبلدوشباب،اًلقوميةفكلةومهد،العروبةفلب.هوالشمالياًلاقليم"ن

يختررانعندناالدائرالعنيفالصراعصوتاستطاعوفتكمعل-لانقامفلماذا،الجنوبيالاقليمشبابمنوعياسر*قليمهذا

فيخرج،بهاعبيلناعلىالمستعمرحرصالتيو*سلاكالنطقومفكروالسوريةالجامعةالا-لذةبهايقومالزياراتمنسلسلة-او.لى

حدودهامنبميدالىصورهااجلىفيالجزائريةبالوطنيةولماذا،مصرفيالجامعةطلبةعلىقوميةمحاضراتلالقاء،*قليغهذا

انتصادبللكمثبتاصحفهواعمدةالعالمشاشاتعلىويضعهاالممتادةبهذءالولحيبعضتحققصغيرة3نيباتباصدارالاقليمانلايسيم

الجزائريالفكرفان،سياستناقادةالىوكل،الذيالخطرالدور.؟.المتعسرةالمشكلة

مىوالجهلالاهماليعانييزالوماظلذلكمنالعكسىعلىيعرلىوسوف،واحدةخطوةالسلطةتتقدمانيحتاجالوضعان

لدىالجزاًثرادباءمنوالمبشرينالدكاةلانمدامالعرباشقانهطرفوعودااكراًلجيلمذهش!باباناذ،البافييحققكيفالشباب

بينبهيلقىمااستثنيناكا،العربالفريةو*وساطالمحافل..تفا؟لاالمؤمليناكريتصورمماوص!بة

اللهوبالابوبالقالجزائر!مدلسعصىدهما!تالعزفي"!خوحرا!الفينةمجدةمحمدالديقمحييالقاهرة

فيها-شيءكلعكسعلى-اليومإمرالجزائرفيفالادبواذا!ي

بعضتفهمنافهل.*حتضارفترةوهيحي!لهفيفترةباخطر

التياً!ساسيةالعواملاصعلىايديناووضمناالاحتضارهذاجوانب

اأ!اثصايمكنمدىايوالىاًلجزاثري*دباً-ةضارعليهايرعز55لىئخضقاةف منها؟تنبعلتىابالاصول

يتحملالجزائريةالماساةالا*ستعمارانفيشكمنما

بمحاولةعندظالعربي*دبجذوةاخمادفياكبرالنصيب

فرنسةالعغيءهدفهتحقيقمنيتمكنحتىالثتةاستذصاله

مقنعةاًوسافرةصبكلو.راءلكمنفهوالوطنهلاليشىءكل

نا-الجزكر.بةاثعقفةالطبرهان*.دارماعقرفيللعربية

هذاـفىلوراايف!اميتتحمل-علهااللقبهذااصج!ردناافاصعصءبقعلممجموعة

*هداهـو*سثيبفيفارقمع*ستعمارثورهنيقللاالميدان

ابوابهاكفتحمربيةمعدسةملمترصداظلف!ستعمار.طبعا

منالرفمعلىلمعلميهاوالسجنل!ونايامامهمداالجزاثرقى

*حرارابن!لهوالارةالمحمورةالشعبميزانيةعلىاركازما

اثم!عتانبيةمن*دسالمد2منعفرالجزكرجعلممالهاالنجاابوالمعابرابومحمد

المعريةالتعليماعاليباووالتنظيملمحمحةوس!قلكلببها

بقيتمعالمكللطمسمنهسعياالعالمعدارسمملهىالببعةالحديثة

6لريةالجؤالنالثشةالىمشوهةهوجاءهاثديهعلىدالمملللعربية

قا!ضافةالدخلةدط!دتهشظروجههاوكولى،عنهماعرضيصلهاعساه

لفته،وقرةالحكوميةوالدواوبنا3"نبفىاثجة!اا!حديثاصدرالادابدار

..منهاب!

."ع.اً.قءبقلمألجزائرمنالرصالةهد."ا!داب"تلقت)*(س!ه
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اأ!زيىالؤءلىفىأ!لماءفيا!قثسماكل

لهااًلتيالقصةلاالاقصومةاًوالحكايةبطابغكتسموهيمناسبةالجزائرفيالعربيةلتعلمقاسيةضربةاوجهاناستطاعوبهذا

قصةحوحولملاستاذالمثالسبيلعلىفظهرت.وقواءرهااسهاالفكريةالقيادةدوراًببهااسنداتياالمثقفةالطبقةشلنكانكذلك

ذياببنولاحمد.بشريةونماذج"اًلوحيصاحبة"تنحرففراحتقدرهاحقمسوواـيتهاهذهتقهرلم،الجزائرفي

الطالب"الشافعيالمجبدولعبد"!بامراة"العربيالادببطابعوطبعهوالتحررالانطلادمنالعربيبالتعلي!

يحسبماالاتحستكطدف!كلهاالقصصهذءوتقرأ"اضكوباثقافةلغةمنونقلهوالرجعيةالجمودطابعالباسهاًلىالحديث

ائعدمقصصلانها،جحانوادراووليلةاـ.اةالفقصصز،ريعبهوماالدبناًمولتعليمداًبهاكلصرفةرينيةلغةالىشاملة

وذكاء،"لقصةفياسابااشرءيمثلالذيالرواـئياًلاسلوبفيهاالعربيالادبتلقىللعربيةالخابرءالمفهوموضعوبسبب.بهكتصل

التبمالحياةوعلامات5عنهاقصةلايلاغنىا)!يالظصميةالملاحظةيترنحبمدهاراعقاسية؟اةصيةضربة-ابنائه-بوعلى-اخرىمرة

العصري!،القصةمتطلثاتمنذلدغيرالىالقصةابطالاليهايفتقردفنفياًيضاهوبئصيبهيشتركثالثاعام!ان!لى.الضربئلجبنلهول

منلهانجدلافالبحوث.البحثعنإقالالقصسهفبمقيلومامندناالادبهواةبعضمسؤوليةموذلكبي!دتفيالعربي*دب

التاريخيةالكنببعضاستثننااًذاالادبيةجزاشر5احياةفياثرالمعاهدبعضفييتعلمواانلهماتيحاوادبيةمعةاوتوممن

الجزائروتاريخالمدنيتوفيقللاستاذالجزائرتاريخككةابفيقابعينوراحوابمتهمايضاهما-نتهانواهؤلاء،العربيةالكبرى

الكنبمذءفباستتناء،الجيلانياًلرحهنعبدللاس!اذالحديخت.منهماًلجزائري*دبينتظر.بماهابئبنلخيرومنازلهماعمالهمحدود

منالجزائرفيالادبيةللبحوثنجد!نكادالتاريخية-العلميةعلىنشاطهمكلوقصروابالاذاعةوامثالهماوالطيابالسائحيفائزوى

مجموعةضواطرانارذكرلقلعياسغتلمال!دبالتاريخولولااثرفراغبهيسرونموضوعيلامزيلادبمنللاذاعةيقممونما

د*يئامراقولودقيماكتيباانعلى.اًلشافعيالمحيدلعبدالمعهدفيلكتابتهحوحوالشهيدوانقطع.امحهابروءتطلباتالاذاعة

صرخة"كتابهوذلكاببدانهذافياببهوا!ثارةبهالتعريفسوووافلاسالجزائرفيالقاريءائعداميشكووبدااًلباديسي

بلورتبدوالكناب،هذاففيبناسياًلحبيبالشسابللادتب"القلباوعمثروا2فقدالعقونوالشهدوسحنوناـلعيدمحمداـمط.اًلادب

عالمفيدورمنالعئسابهذأماينتظرمدىعنتنبيخصبتاًدبيةالنبربواًسظةالجزائربمراًلعامللراييخنوجهواانالثلا4الشعراء

.اًلجزائريالادبالحالوكذلك.القلمعناللساناهميةبذلكمؤثرينوالمسجد

الاشسارةيستحقفيمشعربمطاثرهنالد،منهل،والشعروغيرهمامنصوربنالوهابوعبدالميزابيعليلمحمدبالنسبة

ديواناًيبان!لوفي.بتملكوالاسىلنذكراًنشا؟والتعقيبخالياالادبياببدانتاركينللتعليمانقطعواممن

الس!لحيديواناتثينااًذااليومحتىيظهرلممعاءرجزائريالجزائريللادبالتاريخبصردوئحنيقتضيساو،الائصاف

.اًلنوريرىانقبلماتالذي"اًلصحراءالها"التيالمروفيالصرخةصدىالتمجيدمنبشيءنذكرانالمعاصر

لواقعوانه،بايجازالجزائرفياًلعربي*دبواهـعهوهذلحبد*ستذينفثهاوقفوقدالخطرجرسادبتاتاريخفيتمثل

فترةفيالجزائرىالفكرتنتظرالتيالماساةبهولينذركل؟لمعنوانتحتمقالفيالبصائرصفحاتعلىهنصوربنالوهاب

كلبمىءقترة،؟لفكرهذاالىكونمااحوجقيهاالجزائرتبعومهيباالجزائريا!دباحتضاربدايةمعلنا(،ينطقونلامالهم"

مكانهظلفقدالادبالاالمقدسالجزايرزحففيفيهاومافيهاهنلدىالصرخةهذءكجدلمموللاسف.انقاذءعلىالمملالىبالالباء

*دبيواقعها!ياليومتعيسلاالجزائسروان،خاياافاد"بعضسوىايجابيفعلددابم!عئشابلادبيةالمسمم!م*وسا!

،.جامعالتمعامدالىبهمالقتالدينابنائهاحولالمعقود*ملعلىالا.مناحمرالمقالماثبالنكدبطابعاـئسمتالتياـثقتضبةاـلمقلا.ت

اًقلامايحمهونوعلم*بتاءهؤلاءيعورانفعسى،العرباشقائهاحمارفظهر.*دببمالواقعتغير!لىوالعملكلفهمهمحاولة

تفجروافكار،والظالمبنالطلميدانحرافهعلىعملتماتقوماخربمقالالمقالعلىيردحوحوالشهيدعنبالنيابةالحكيم

اسرالجزعراعفيامامنةالفجةالخصبةالجزائريةتالطاى؟".يثرلرونمالهم"عنوانتحتساخرفكاهي

.اليومالعوبيةولمخم!تانلبثتمابالذا!غيرحملةالنحوهذاعلىوقامت

!-سسعهـ*هم**الظاهرةيبينوهذا.شيءمنو*بإ*دبعننسمعش!
تتمثلالتيالقهرةككواً!بنااـقبائنافيكتجلىاـلتياـلفبمة

*دبي!ةالمذاهبو!اجةادباشالدى*دبيةالمثابيمضحالةفي

*ساءهررولدىالمعأمرالعربي*دببهايتسمالتيالحديئة

إربيةدراساى.الجز!ربين

الشلك!دبطريخقانتهحواالذينهمشبابئامنققليلون

*!ابدارمضراًتمنافاقهالوسيعهلىوكعمل9ووبيةلقاقتهم!ئماءتغسصواجهدرا

الداهون!فتق!كسواءعلىو؟لحديثةطبديمة*قبيةبالمذ؟عبودعمها

*بعركةلضققاق!مهميرهلس!حمملقلتهمرفم*لبالى

صبصلمحدينسيوهسعاشصاقب!ىش"لى-هلافي*يكصناو!مشمالجزكريامت!بللدولختفى

منمودمسدللهحودكلثاشافيهديمةلصا"يتلوقهو!يستسيثه!انهبلطصالشعروموازينقواعدكماما
اخذ.يحاولاويدرسهانقبليههنقدءسهميوجهوجدث.بل

هـلنقعيلرجاءالمعر؟ارررر!،ا،!"لى.كيوميغمرارزيالفبنهذااما.القصة.عنهمنصيمفوم
وحتىبعدكجزائربما*دبالىكليقهاكجدللماًلعإلمية*دهـبكل

خالية!هو!!هكطهراـنلهالدوالتيالميطن.مذافيالمحاو!ه

حسسعممنحمرفيظصتانهابلوايسسمهاالقصةقواعدكلمنكماما
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اروطرر-1!سز!ما!ا!ا-فىمفيا!تط!
فيهامادوراًلعبالسورانملوكمنملكوهو..نزهاقه-."عس

تحتدوءلوافيانصوركبببنهم.أاثقف-لذفرقهجمممتمنالةتشمبابتانخبةانليمثسو&ا0

ال!تيث،اررر!كحالفنروائعقيقدبرمالفرقةوستقدم..اًلفنرحاب.

الحرقةاالتوؤ!ا-ودانياالفنياًلىإراثاحياءعلىمل8نررمءاالادبةتمراتاإةواأءوندا11-ءاءاًيلادإ

صبابهاأورعالممصرصهـاملقة!جط!بق!اماً)وورزدانجبمالىرنحهى!هانتفالنهوعلىاًفيودمح!ص"مد:ابالاداسللمر

ارصيةدوف.تناوجههـبالاولىا(ءطو!يرسبمالؤيث!11اثقف**

فترةظلؤسوهـو،السودانيللمسرحاتارينيااًلجى!.س..ا..ا

تهثهلميةفرقرالسودانانمنليا)رغما-ه،وراعنببببمطوبلةبداراًلسودانيينللار؟ءاجضماعاباءهـرمانالادبيةالندوةعقدق

ناقلنااذانصالعلااننا..وقطالاداعهعلىنشا!ااقتصركث!ةاعضاءاًلىبألاضافة(لاجتواعحضروقد..با"ادربانالخري!نجبن؟ادي

كما.الثقافيةواًلاندويئالجمعياتفيللادباءممثلوناًلاد/يةاًكلحزة
فرقة.."والموسيقىلل؟.مثيلالسودانفرقة"..اًلفرىهذهجميع

هيان!جميم..افي..لا..مثيلاث؟بوفرؤةء.الجنوباً!إرطوم.اًلادبيةالصف!اتوعحردي،ءينالصحةمنعددحضرء

واحرافردامتهافرقةلكلىال!مكلوراءوان،ولانناتالماءالا.هامةنقاطئلاثمنيتكونالذيالمؤتمرفكوةالاجننماعوناقش

اللاتفهءوهدالاهـماولـئاكان؟صفردوإطاوالخارجفياًلادبيةاتالمر"فيالسهورايينالادباءدور-ا

ذ....المؤتمراتهذهفياًلسودانممملبىاختي!اروطريقة

ش!بامغلافىلكلفئبهلطلهبفىخنعهالىلهوىرنننمثيلكورلمسرلعم!افهناكلعرشب!واقتراحبالسوداً!العربالادباءإى(؟أدورةعقدفكرة-2

..الضيقةكار"سلآالاصسييلفيمعطلىةالفرىهذء.القادملأالدورةباقامة

تقومفردانهاهيالفردهذ.امثالىفيالالاسءبئارولأانالاسيويينالكتابهؤتمرمنوردتدكلوةفيالبحث-3

مادحكل..متينالابرء-وعلىواصحةثكرةغ-يرهـنيعقدءالذياًلتحفيريللاجتماعمئد؟ببنلادسالبالقاهرةوالافرإقيين

ا)جماعي،ويتبؤنالظهورشهوةعإيهمتنباصحابعرة/كجمعان\لامر.والقاهرةاًاـدائسباًلمبئ

مفيقالإ!!وتقوالىوووـميةرد!ابةذلكنوننبعهـخمااسماللكتابمشاتئدمؤتمرفيركافجؤدارروداناًنالمعرولىومن

..الدعا.بهءنخىبالصطالدكأوراًنذاًكالسودا!مثلو!!5891عاموالافوإقينالاشوبين

عنيقالانيمكنماا،لفر!اًلفنةبز!3حرعلى-ثع!!روهكذاثانيهذاوكان..4زرواًأطاهـر!ن:(ذوالاس!ابربئاًلدهـحيبم،

هذ.لناقدمتفماذاوالا..ر&!لةولاةرة!ت!دملاا؟هاهاوهضفيقبلهـناثتركفف!..دانايىفي"إثضكاًدبي"شتمر

؟؟ارفردوكان..5791عأمبالقامرةرالمئعهاأثالتب(لعيم،ءا!دبمؤتمر

تق!مانونرجوارروجيةاافونترهـ(ؤ"فر!-ة؟-!كئيراًناملاتأ..اًلارك""اتى(لمؤنرمرت،هـنااولهدا

فولىطوإلازثساخيماًلذىالركود!ز،-لمااًلمسرحرو.اًئعءنلف(لمنافثلأالاديةاًكهـوةور-نبعوةاورداز"وناًلادبراءيجتمع،الان

.4المسريتنا-يأالمحفاشارةبعد.رالسوداناًاةادما)عربالادباءمؤتمرعقدفكرة

وناقس..العربالادباءدعوةهـنتخلفطالسودانانالىالعربية

لحوثوبعد-الأدريةوالماد)*ا.كاذياتاضوءعلىالفكبرةالاصتماع

علىقرارهماسجقرالئذروجهاتجميعالادباءببهاتبادلهستفيفة

لالي:

حديثا:صلرا!!!اًءحقمناناًلاجضماعهلىاً!يصلونالممالإدباءيرى-أ

تععدالتي*دبيةالمؤتمراتفيممثأيهـ!يعتارواانالسودائيين

صلميرلعماخت!رالعاءقىاًلاددلاساتالحمفيالاددطء"ممثلنحقمنقان
ا،-موداليبىللادلاءعاماًلحاد،موموصى..وداحلهاالبلادحارج

..ممثليمم

*شاذبسكركاربةاًلحاضرين*دباءهـنلجئةاًلاصتماعكون-2

جميعمنللبحث6ألادبيةالئدوةرئيس*مينحامدعبدالله
رربسوأراحئ،بالسوداناأدشرب*دباملمؤثمردورةعقدامكانجبةفياـلوجوء

..بعرفيماموعدءيعلن*رباءمؤتمرالىبذلكتوجيهاتولرفع

اًلكيبرالعربيللشاعرالدكور:ا!دينانابة،سربعةبرصورة*جتماعكرر-3

*دباءلتمثيلالرحمنهبدجيليوالأستاذصابرالدينمحيي

العبسىسلببمان*سيويبناصابلمؤت!رارتحضربةاًدلجنةاجتماعديالسودانيين

.بالقاهرةيعقدالذيو*لويقبين

يلادابرارمئشوراتجديعههسرحيةؤرؤةميلاد

ترهاقه".فرقةبالسمالمسرحبىلإبزمثيلفرقةبامدربانممودت

الملكاًسممناسمهاالفرقةوؤاهـاسجمدت"المسرحيةللفنون

لا4



1!صبيالؤطىءفي!يسا-فىاا!فماكل

واشنناء،!ميتالميرفىوظلمكانهم،والدولةالثبابئبينبهاي!سون

كهوالشديدةالقبإمالجيللعزلهالاخروالبب.عنهمالعظيما.ادهذا!يءآالهصصحىلمرصجى

القديمالاتباعيالحكمونظاماًلملكظلفيقضالذيالطوبل،مرهم"

الوطنيةالحركةنحز؟وبل،قوريامناشكالهلثكلايفييكنلماللبهبماا!جنوبي*قليم

طول!مالععاحعلىمقالووفديةجوفيشنهالاخكل!طلواالمصمرقالييمتبالابشترللندلصخمةاً!قوميواً!سثحن

واءتبرتعوء،اًلمحافطةئلاذهانجاًنبمنعطفابماالحركةهذءتحزلممحمدالدينمحيي"الاداب"لمرالسل

بعد*ستقالةالىدفعلدفعتاًلحكومةانررجةالى،محضتصرف**

.القاهرةفيالبريطانيةوالسفارةالملكبواسطة،للقاهرةاًلملفقالحريقالى،يوليو23ثورةذبلمصرفيوجودالعربيللقوميللحسيكنلم

هذهخضوعءدىتعلمكانتلانها،المحافظةالاذهانبهذهالثورةتعنلمالثورةقبلالصادرةوالكنبوالمجلاتللصحفواحرةمراجعةاندرجة

ا!قتضادولحرية،الراسماليللنظاموخضوءها،اًلطبقيةللفروقاتالاذمانمصرفيالعربيالشعبلينالقوميةالرابطةالى،بالاشارةحتى،!فل

تبمقيذهنهافيوكانمه،اطلافاالاذهانهذءمنالعونتطلبلمانهابلمنمجموعةماهنالككلوكان.*خرىالبلادبظيةفيالعرد!والشعب

كليااعراضااكلذهانهذءوجدتوهكذا،سلافياويوغالهندفيالاشتراكيةفموءفي-تبينانتحاوال،الاذجةوالهواسر،السطحيةالاسنادات

ران،آمالهاتجتراقالاخرىهيفألرتالعظيمةالثوريةالقفزةهذءمنلمقاومةالعربيةائشعوببين(..*ئحاد)اممية-فلسطينقضية

...لريعاوبطىءعوتباءتظادتلوىالىالثديدالتجاهلهذاادىوبالطبع.لفلسطينالصهيونيالاشعمار

كانالتيداقامطاليهتحقيقفيالتورةبدأتفقدالثأبالحيلاماالتيالعناصربعضالىوالتفاثه،هذ.وجودهبقضيةالثمعب!مب!ةفرط

بالذاتالسببوهذا-الدينبهاءاحمدؤعيبربحد(مالا2)برهاإعج،اًلفرعونيالتاريغيشدهامصريةوبقومية،المصريينبعزلةتقول

يتمئىكانالتيالقضايابكلالو(عياً*نراكهالشابالجبلافقدالذبماهواش!القديمةالامبراطوريةحىويشدها،الفرعونيةالتاقاببدوتسندما

سواءوانه،(مطلوباليسابانهيحسالجيلهذاان.فيهاالفنرلدلوممكنةالرأىهذامقاومةكلنورء)اـ!(المصريينعواطففيراسخامازال

*!ثتركيةالصورةالىالجمروريةتتصولانلابد،يثشركاولماًثترلةهناكممانفقد،فىمصرالعربيالشعبعاشها)تيكاظرولىظلفي

سواءألعربيةاالبلدانتتوحدانلابد،و.المسؤولونالقادةلهارسمهاالتينداءاىالىالشعباتلنجابةوعمم،واًلجهلوالملكو*فطاح*شعمار

ضدالجم!وريةحازتها!اًفي!.رتصاراًتورسمت،يرهاور"ذلكرأىوارتبإطهبالاحنكارالملكخيانةمدىلاحظانبمدوخامة،السلطةمنيأتيه

دسواذ..وانهتهااللوحةبقية،والداخلالخارجفيالمعوق!ةالقوىمنظتيه-كانتمهما-دعوةكلانظنانهبل،*جنبيةوالدول

ومطالبهاووولهاالثورةاهدالىتغيرانت؟ظيعالارضفيلازفىةانالث!باب،ذاتهعلىتقوفعولدلك،إراانكلفيخيوطهامنوجةدعمة،ال!ملطة

يعتزلوااويهيثاركواانلايغيرهالهياقدراالتورةاءننبروالقدوهكذا.بالالتزأمطالبتهالتيالئداءاتجميعالىبالايلقيألاثر2و

عئه.حتى،الشعبثقةوا؟ت!ماب،الملككلدفيكنجحيوليو23لورةكدولم

تطلبانعؤ،بي!ة،تهااعترفأ!بز!الاهـالمثا؟لحميافيلثورةاوظلتللقضيةالثورةابدتهالئيالجديالاهتمامهدايلاضونالناسباً

بهيطالبماكل،والحيةبحرفيةتنفذكانتانهابل،اكصبابمناًلمشاركةفلسطينمعركةفيالعربيةألجيوشفثلمببالناسوهرلى،القومية

الددوة،الاشعمارتصفبية:الملكايام-!ءكل!دالذيالجد،إرالجبلالوطنيةالحركةميوعةوبينللملوكالمخيانيالوجودطبيعةبينودبطوا

ل!!ثراكية،خاعة"تجربةببدءالجمهوربةفىالعدلاقرار،الملاحالىالقضاياجميعماعت،والقمةالقاعدةبينفقدتاذاالصلةانوادركوا

مسا.ل!ه،لمهوني4ال!رطانلموابركة?مةعمكريةاوةبناء،التهعخيعتراودالقوميالبعثفترةبدأتوهكذا..؟با!لهـيارذنت3و،المثتركة

..وهكذا..والاءجوجمهإبنويلافرالعربىا!المفيالتحرريةالحركاتالحاسمالشكلتاخذ،رسائلهابجميعالبثقفلآوبطت،الثودةجيل

اطيراهدهالعزلةالمسؤولينبعفى!حظ،ءتىالثيابعنبعيمةالثورةظلتوالمسؤولينالجمهوريدلرئيسوخطب،اًذاع!ومقالاترراـساتبصورة

الوسثلوكانت،والمثبابلثورةاببناًلممثار،4ءقنوطيخلقواانف!اولواوللمرة،المصريالثسبعزلةو!مت،اًلرريمةالشكوككافةاكسحت

المجموعاتئظاميجديفماذا،مدرولسهوفيسريعةذلكتحدقىالى*نتماءبضرورة-وجودءعنغائباكانالذي-الثعبهذاادس*ولى

ذلكبعضكانو!؟والثقافيةةمةيااءااديالنروعشراتالصمكرية.و*شتركيةوالوحدةالحريةاجلمنامفاحوفرورة،العروبةالى

بصفيلارضد*ادىفما،(الزرقاءالقمصان)الوفدايامموجوداالمثبالوجودخلكلأي،مضتشواتعثرمنذالحركةهذهبداحه

*ن..حتىظلفقد،الوعىاما..اًلشبابنفو!هفىالبطولية"النوافيازرإجمالجيلفيتؤثرانالحركةهذءتستطعولم،الحديثللجيل

والرياضيةالعسكليةاكجموعاتهذ.الىا)شبابائضم..مسكينةعطالةخلالمصرفيال!ياسالوضعتعرضمنذبالعيالةاةنمامهفقدالذي

يؤدولم،فيهويلاسهامبالومح*لحادإميهدسهاالمشاركةمجرداًنكلاناالوزارةءلىجديدةوزاًرةكلهجومالى،!لثورةسبقتعاماعشرلن

الئتيجةهذءكانتوقد،الشابلةعزارةاك*الصاص*ئضمامثا5لق!دبل،واعمالهامشروإعاتهاجميعفىارثكيكومحاولة،السابقة

ألخقبقسئالول!للوظلت.ا)تهوء*الىالولميل!قهدمعلمماطعيةاذاحتى،والل!مهادنةاًلشخصي؟لتعريض*شيبا+نحس"المعارضةكا.لت

انقاذفي6نبعتالتيالوس!للءةلسروذلك،تمار!اان!نببلمةللوسمل.*صل!ح!يضيقيةررغبةوطئيةميو!الجديدةالوزارةاب!ت

..واللاحد)ةالتسطءتارءا.،لحد.اراالجملتس؟ر)*اممهامتددةلا!سابالسياميةلاهبزماماتهفاقداال!ر؟ءالجبل

ناالى-الدايةفي،عنهاغضتالثودة!ن-ا-.لىاعدااضطروقدكلا!يكي!مممتعادفةاءاك.،هذهوكهز،،وشالها؟لوات!،الاه

9لقد!مةقمهظلتوقد،!عشهستمدظا،"التيااللازرالق!ووكةالحيلرفخالجبلانفىاثكاحسبنىدل،،جمولما،ادهاا-ننه!ونارتىالةاعدة

4ـالىة"هـ!هادقىطتلم..وصءدء9ء..،منهس(ءضألهااؤ؟?،*نتف.،هـولا..الملكمة،فىسشة*لىهـتةبعد،للحمثوربةلداعة،ان4القد

*ر-ث،رركنهعةوهه،الثررة"حكوم"مارستحد.!6لحاهود"الىالقوسةاًلثورقةىالقربعارض،مح!افظصا.لبم!سمءكللى"ضادلكرناًن

القارةقهـءبالتحردالخاضه!تمراتالمة،قيشاركت5،،لترا!فرىوالتعلالمدلناعرفهاالتىالثوراتكل،هاحدثكما،ها6ةز5مىالحداحا؟ل؟

وئيجيربوكينياالموماكفيحررابابصر"لاتالغاص!الكتباتواهلمرتمثعاركةاولبهد،الذبولفياًلمحاهـ!ونيرا)انالفاولابد،التارءغ
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1!سضيىالوءلى0فىفىالطمماالمخثسحماكل

فيبالعروبةالحساضعفتاتيالاسنابمنالقوميالبثفقرالجرائدوافردت،افريقيمؤتمرمناكثرالقاهرةفيواقامت،وسواها

1(ا!ارسفيالفرةهذءتدرسانإبمفيةلا،المعاصراشباباذفوسوؤإهـت،ابافرإة"اهة5ءلةدرت2و،القارةءنتابتةا،واًبراالقاهرإور

اثنتين،اوصحيفةفيمقالاًويانعنهايصدرانيكفيولا،والكلياتجازرللممواشننكارا،للحريةحر!لةكلمعنضاصة!واسعزط،فىءلىمظاهرات

..غشيمةمغنيةترددهاساذجةاغنيةاويمكنتياباخلق.ذلك..كل.الافريهيةالبلدانبعضفيحدثتالتي

اـلى،اًلمعريينعزلةمنتهىمناًلسريعا؟حولاهذه.فبريريمكنءيفوقدراسهصشالمثقفاً!شبابيهغاعى،الافربنيبالتيارثسميته

ضروريااليس،.اـلمحيطالىالخلي!منالعربيبالوضعنررهكالالشمن*هىيؤديانويخثصى،اًلعربيالقوميالوعيحدةاًلاجماهمنهذااضعف

الوة-هذه"نارةفيجهوثعم.نركيزالىالمؤرخونفىجهيجانوهاماالافريقي"العربى""لانالسلطةتلتزمهمااللذينالتيارين!نباراًبىالأمر

وجهعةمنماضينااحداثتتناولالىتاريخيةا؟لفاتا3معظان؟وبشرحهعةالشإمناقتط)ب،مثلااًل!هـيةاًلاشترهكبهبةكحركةاجنبيتينحركتين

الحاكم،اوالملكبالسمشيءكليؤرخحينظ،اـ"لالصجكيةاالتاريخيةالنظرالنبيخجةوهذء.لقوب!ظلميهالاصاًلمقوماتوتلغي،رتأ/-لهطوالحماسة

وسجلهاالانتصار،تهذءكلحاكالدبهالش!عبونسى،الزبمو1وقلة،الشبابمنهايعانيلتي1الوسبقلةاعتبرزالوال!.روثمم!ة

ربطتاك!)1(الاسلاميةالحضارةتاثبرالىاطلافاياتفتول،وعاشهاسوءفيالوقوعمنينعبهالذيمااذ..القوميةودراًساتهضراته

لمازها،اًقولماذأبل..بينهاوالفت،الممزقةالاصقماعهذهبينوالسوةالقوميةالىاللحثوةبينلهتفردكتبهنالروليست،هذاالفهم

منالتغلعيعلىالبدايةمنذممبهراالامركانلقد..مطلقاتنس.هيالدعوةانيعرلىكيف،اخرىوبعبارة،الافرإةيةالىالمستبطنة

اننادرجةالى"الوحدة،الحرية،العروبة،اًلشعبا)عقباتكاناذا،افرإةيافيا!تحررحركاتمؤازرةعنوتختلف،وجودمسالة

سعيديدعلى"حفرهاتمقدارروشىقناةانفنزعمدومانخطيء؟!والحماسةوالفحصالكشفمنواحدمستوىعلىإهاملانالتياراًن

عليمحمد"بهاقامقدالزراعيةالا!لأحاتوان.."الاولباشاولاوتقدميوشجاععظيمعملافىيقيافيالوطنيةالقوىهؤازرةان

.."الكبير،مكانكلفيالاستعمادتحطيمهنىالجمهوريةشباسةاناذ،منهبد

ترسمازاًلتاًلتيالقديمةاًلتاريخ،ننببفعلالاخطأءهذءكل..العالمفيالحريةبقوىاًلارتباطد"،تكاربلاصالاطاحةعلىوالممل

ولا،اًلرضوخسوىلهيكنلم"لشعباًنوهي،بهااًلاسماسيةاًلف!رةتحررالىبالدمموةربطهاالىالسوةهذءتؤدبما/انعنالخشيهولكن

الالامفياًلمشاركهفكرةانبل،السلطانباوامراًلرضىالالهعمل،*مورانارةالىالمسؤولونيتجهانتشدعي،اًلعربيةاًلبلذاًن

بة.لماماالالاتذكلالعربيةالشعوببينوالمقالاتوالكنبواـلمؤتمراتاًلاحاديثمننسلسلةبواسطلآوكشفها

فيللغاءوضروريةجداهامةحاجة،للتاريخكبالىالحاجةان.الصحففيوالدداسات

ضوءعلىبدولا،العربيجيلنايحياهاالتيالمعزولةالظروفهذء

جانبانارةفيتسهمان،نعيشهاالنيالعظيمةالقوميةالتجربةهذه.

ضصناولىبمووتس!هم!ايفصاعنةلمقالووجههالعربيةان!تذيعصبملحوبمىلظرجوالتخلفكبيرسعر

.بةتحطمهالايمانشديدةوقلوب*دالىدارمئشوراتمن

وفي،التاديخيةالمؤلمفات؟مبنىلانمستعدةالعظيمةبطاقتهاوالمدلالة

،والجامعاتالمدارسطلبةألىوتقديمها،تسويقهاعلىتعملانوسعها

اًدحديثة.التاريحكتبفينلاحظهاالتيوالمترميماتالنرقيعاتهذءبدلاللائكةنلزكالموحةقرارة

وتأثيراتها،الاسلاميةالحضارةمصادرمعظمتكلنانالموسفمناًنه

اًلإلمصانعةدلاقهللغاهدهبكموعميستطيعلحدحدلثةاواـاولانكنيز،بةوبيولااولف!رلالرنسب"فيقارطوىوددتهماوجد

للحملاتمطوعاكانلفسهالاوروبياًلفراراذ،بالحقيقةولصثلمسهطوقانفدوىالايامءعوحدى
العاطفةصش،اًلوسطىالقرونفيشيءكلكانكما،..-"7

الشرفىقاًدمجنسيةاجيوسيالسلمىالحالمالنبعمنالعودة
الوحوش"براثنمنالمسيحيةلانقاذمسخرالثيءكلكار..

فينبلاعنائومماهذك!بهب!سعتواول!انحقيقي!،ضاغيرك.حفعارل!فمئموهألمطلفمعلوشفيقمهرجانعيناك

نعرهـانالمؤسف..الضيقةدقرضيشيء.يبنلانمال!دنفعلوج!نددريالعيسمىسليمانعربيةقصائذ

دئعربيهمنكللبئلابعيثكعالعربخنهتحصمردحضارمرتودعردليوحينةلانقالماذذ"لتايتملح.الصبورعبدصلاحبلاديفيالناس

-؟.المث!روءمذاكمامماجمفلاًلمامثم!دتناعددعم!مةخرىحجازىالمعطيعبداصمدقلببلامدينة

العربيالبلدهذاسفلسطينقفميةوهي،

بهادالو!ي،الكافيةالدراسيةالعنايةالشبابمن+للقى-التصى*دابدار

فكرةنفسفيالاسلاعيلدين1اهميةعنألنظريغضان(لايمكئ1)23("ص.بسبروت

الواحدةالعوبيةالدولةتصررالمهـسشحهيلمنانهبل،المربيةالقومية

..وجودالاسلاميةللحضارةيكنلملو،-ضقبلا
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1!ضيىالؤءلىفىا!ما-فىالمخماصبر

.وهناكهـناتحولها،القيادةإبفيسا:ءةطاقةاثباباإظلصينالضميربىابةكانتفلسطببناناددكنااذا،للغايةوساذجسطحي

حركتهتكونفسوف،الشبابيعيءين51،.0ةعوتاب،اضعةخطاقة..جراحهعلىاسإيقظالذيامربيا

خلاقةقوةط،ؤ:"ةمبحو،اداتارثاو"توجردون،داخلهمنمنهعتةواحدامولفاوادمت،العرببةالجامعةولا،الح*وماتولا،الاؤرادلا

....لابعةوفير،وننسيطةالاموروإمالج،طينء!فيامرببةاءث-كاةظء4دونربينإجمعهـاء!

هدءفيال!مهورإةحقةةهاالتيمةظوالعالكثهرةالاذتصاراتان-الحقاص!،بونحن-اص،نانل!اننارلى،و.بعدهاالنكبةقبلؤيها

ولم،اك:ابوعبء؟ا(مأوماتم-ءا-ةوسعت،الق!-يرةضواتادلدرالىتنا.مرجماوذتخنهاللهمهيونجةا،*ارضببنالي،ودبعضم؟لفاتالى

الاز"صماراتهذهمناز.ة!اراكلالو!!المرىانكلن13ودالرفي.ترءزهادارامةترصدان،ده44وهرتزلقيلالصهيوفيةة3الحرقتورعلم

يظلانضرورةالىيرف!والمالمسؤولينانالا،نسبياصغيراكانء!عمة"لليهودالقوميالوطن"ءنالمؤلؤات،ءكا!راتا*ةادقىل111من3يبرا

ووفىهمن2راجذوواعمقزمنياء!ىاكأرالقوميةالد!وةعلىالهركيزبشكلالمؤلفاتهذهتسويقوتم،اًلمنطقيةونجر،الواهيةبالاسانجد

قناةشركةة"امبم!-للغا،بئوهامةضروريةكانتالتي-الازتهحارات4،اوروفيالعامالش!عوررفىعلى./خصلانالحركةهذهد"اسشطاعت

عديم!ؤتاذ!عليهنرتبتو!!،غيماوطنياعم!كان،مثلااهـوبىالصهيولي"من!اغيةحركهاـكل"-اندااربرمورهذايبصبحيثوامرإكا

ما،عربيعملهزانال!!يثالغربتاريخفيإحطتولم،لهاحصرولا..المنطقةفيالعربض!

اًلىالازنرصارهذاادى.المخالمدالاجراءهذاهزء،كمابرأ-رهااوروباولم،المدبرةالحركةهذءشيئا.ازاءالعربالمسرولونيفعلولم

هذهضمنالقوميةقضيةوكانت،وانزوائهاالاخرىالقضاياكلخفوتصفتضربواوله-هم،والامريءبالاوروبيالعاماثعوربتنوإريوتموا

شانملااو،،وقتيةقضيةليستانهامنبالرغم،خفتتالتيالقضاياالعربيءتصفحاضردواانكلبل،صفهمالىوحسبالاوروبيكسبعن

والسعنطافىعلىروميبث-البدايةمنذ-هنالثكانولو..يسيرا.والسمماءالارضفيالحقصاحبهوالذيذاته

ماراتالازإهذءمنانإنصاركليسندانلامكن،الث!عبطبقاتكافةبينالبحتهذا!ن،القضيةلهذءمرجعايصلحمنظمبحثيصدرلم

..ويعمقها،ويقويها،القوميةقضية.وا!مامهاال!دولةهـ،ندةالىومر؟اج،والمج!ودا،الالىمحتاج

الانتصاراتهذءحقيقةبينيفصلالوعيالقليلالشبابظلوهكذاسخيفتيئ،بأتنيتينيرقنعانارجنوبيالاةلميمفيالعربياضطروهكذا

اًلعربيةاًكطارتتو-وهيالكبيرةالاخرىاد"قيقةوبين،ا!اهتةافيالمقالاتوببعض،العريبةالجامعةاصدرتهماهامبنعيرتابين3و

00ا(مزقة.ققيةوذو،واعبانهويق؟خع،بذلكيقنعاناضطر،السيارةاًلجراند

وهو،القوميالوعيلفقدانه،رةكثا!ضابالمجيلاءامالاعذاران،القضيةهذءعنعربيواخرص!يونيلمولفكتاببينقارنااذا

بل،لااًلاجلاملهجةلايتخذاًلصههونيان،هـنلم!صظاولنلاحظ

اًلاداًبمجموعأثمظهر.مناس!طالىالدالاتنتمي،.ؤلكنهاجدلهوشكلالعربيروحتعين

الاهـاءعلىيعممدفهوالعربياورا،وادوارإجاو!العوابالارو،ميعكلم

العاطفيالشعوراستشارةعلىودعتمد،فسطةوالتاللفظيوالهـنميق

محضه،سيكولوجةظاهرةالحقيقةهذءتكونوقد،القارىءنفسكل

بانناالاعإراف،منبى+فلا،ذرفىوعلى.وبنائهايقهالحقتوضيجمظاهر

الفوات!جموعات.،نمحدودعددالادلرةلدىالض!القضيةهذهعنهامواحدمردفاصصدارفيالانص.،تاخفقنا

يلبكماتباعالادابمنالاولىاًلثمانيوانتصاراتناعاعمالناكلدمغت،جميعاوجودناقضيةنمتبرهالماذا

..والنطدناهميةباللا

مجلدةمجلدةغيرالشنابلاجديةءناببومباخبارنشرلهمقالفيالدينبهاءداحمنكلم

ل.لل...لل59الاولىالسنةدجموعةاوسوريااو*ردنبث!ناببالمقارنةسطحيتهوعن،الجنوبيأالاقليفي

ضمما،يقفونقضيةللشبابتخلقان.الدولةعلىانفذكر،مثلاالكويت

"3."52ا!ا!"""ادراكهمووقوتهمازماتهموطاقاتهمكلفيهايصبونو،ؤراغهمف!اتون

عنهورفع،المصريالشبابتطوعحين،سعهب/ورة3بمعرواستث!هد

"03"25ا!الثة""يفولالتيوالقضية..دئهووهبوقاتلونعب،وعبثيتهاستسلامه

سوفوالتي،اخرىمرةالشباباستسلامبرفعقمينةانهاالكاتب

"03"25الرعن""..الفقرقضيةهيالعملفيالاستعرادالىتدعوء

انخرطقدالشبابان-لهصدقتعبير--بحسبنلاحظانبدولا

".3"25الشن)ء"خارجيةقضيةكانتلانها،لامبالالهعنهوخلع،سب!بورمعركةفي

...هناكوالمقضية،هناائهاي:لهبالذسنة

)2511031الادسة""،-.باذاتكيات-فياننا.هوداخدهفيقضيةفنحنالفقراما

منايطلبفكيف،عليةاقضاءانستطيعشيئا.خارجياليسلذلكوهو

"3!25الالعة")ءي!تمامابهنفنحبالحةيظةفيونجن،نةاومها!

في.-سعيدبوركمعركةستسهمخارجية.معركةخلقفضيةان

".3"025ا!امنة""و*دريكالدائمالوبرنحوشيثاتفعللاولكنها،مؤقتموقفخلق

يمنعانشأنهمنماكلاز*التلقائيوالعمل،القضاياوفهم،الم!نشمر

،باستمرارالقيادةتظلانيحء"جالمعركةخلقان..والتقدمالتطور

5!ههههه"5!هه!حيحيعلى،ونشاظدماوةوشعلة،وافىارةافهامة3وحر،ول!"رةز::يهاداة
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1!سزيىالؤطرر.فيا!ما-فئا!شماكل

المدةقصر،واهـمها،تحكمهالتيالسكونيةهذءلتبرإردومااليهايلجأ
كجزل!درومي!الةالى،واًدعزلهالفرعونيةمنالفريةالقيادةنقلفيهاتمالتي

الجندادرفييحتضرالعر،ب!يلاددب..والانغراطوالعروبة

!!المدةطالتولوخىوسطحياناقصا،هوهويظلسولىالوعيولكن

فيالفاصلةالقوميةثورتهاانطلادصتىالعربيةالجزائرعالثت،للمملداقعاويص،للاتزامدافعاليسوحدهفالزمن،كاملقرنالى

واعظمعاملمناكربهاونكبتهاعليهافرضهافيافتركتاملآعزلة..المحركوهوالدافعهووحد.الوعياناذ

بقيةعنلتعزلهاالجزاًئرعلىمةالمؤو.العزلةهذ.كنولم.سببمنبانالمعرقةتتم،الجنوبفيالتورةعمرمنقصيرةاعوامعشرةوبعد

كلشلناسياواقاصيوامريكاكاوروبافحسبالنائيةالعالماجزاءاناذ،الشابالجيلكوعيةبالنسبةالزاويةحجرهيفلسطينقضية

التيالسياسيةاوالفكريةالمقوماتعواملفيهاانعمعتالتيالبلدانلهاحيتحققمناحمر،واللصبالقلبالنظريةجفاف!يربطلاشيء

بل.بالوطنالتعريفدورالخطيرالدورهذاعادةعليهايوكل،فلسطينوشعب،فلسطينقضيةمنحياةاكرشيءولا،بالخارج

ليستوكانهافعاشتالعربيالوطنفياشقائهاعنالجزائرنات..فلسطينوارض

الجزائرمكانيتصوريكادلاالواعيالعربيالمواطنغداخىمنهمالومي.نقصهنثمامامسمؤولة"ال!مولةتصبحبالذاتا-لنقطههذءمن

بةالخريطةمنا!ذاعةفيالقوميالبثفقرعنومسزولة،التاريخيةالمؤلفاتونقص

بهذاصلتمدىتمامايجهلفانهعرفاهدامعزفةلهقدسوان،ذلككلعنمسؤولينايضاالمفيونويصبح،والمط!تجرائدوا

مناالىيسندانيمكنالذيالعظيمالدورواهميةالشقيط)البلد.بةالدولةفيالمسؤولينمعبالتضامن

...هذءغركانتظرو.فهانلوالعربيةالقوفيةنضالفيالبلدوشباب،اًلقوميةفكلةومهد،العروبةفلب.هوالشمالياًلاقليم"ن

يختررانعندناالدائرالعنيفالصراعصوتاستطاعوفتكمعل-لانقامفلماذا،الجنوبيالاقليمشبابمنوعياسر*قليمهذا

فيخرج،بهاعبيلناعلىالمستعمرحرصالتيو*سلاكالنطقومفكروالسوريةالجامعةالا-لذةبهايقومالزياراتمنسلسلة-او.لى

حدودهامنبميدالىصورهااجلىفيالجزائريةبالوطنيةولماذا،مصرفيالجامعةطلبةعلىقوميةمحاضراتلالقاء،*قليغهذا

انتصادبللكمثبتاصحفهواعمدةالعالمشاشاتعلىويضعهاالممتادةبهذءالولحيبعضتحققصغيرة3نيباتباصدارالاقليمانلايسيم

الجزائريالفكرفان،سياستناقادةالىوكل،الذيالخطرالدور.؟.المتعسرةالمشكلة

مىوالجهلالاهماليعانييزالوماظلذلكمنالعكسىعلىيعرلىوسوف،واحدةخطوةالسلطةتتقدمانيحتاجالوضعان

لدىالجزاًثرادباءمنوالمبشرينالدكاةلانمدامالعرباشقانهطرفوعودااكراًلجيلمذهش!باباناذ،البافييحققكيفالشباب

بينبهيلقىمااستثنيناكا،العربالفريةو*وساطالمحافل..تفا؟لاالمؤمليناكريتصورمماوص!بة

اللهوبالابوبالقالجزائر!مدلسعصىدهما!تالعزفي"!خوحرا!الفينةمجدةمحمدالديقمحييالقاهرة

فيها-شيءكلعكسعلى-اليومإمرالجزائرفيفالادبواذا!ي

بعضتفهمنافهل.*حتضارفترةوهيحي!لهفيفترةباخطر

التياً!ساسيةالعواملاصعلىايديناووضمناالاحتضارهذاجوانب

اأ!اثصايمكنمدىايوالىاًلجزاثري*دباً-ةضارعليهايرعز55لىئخضقاةف منها؟تنبعلتىابالاصول

يتحملالجزائريةالماساةالا*ستعمارانفيشكمنما

بمحاولةعندظالعربي*دبجذوةاخمادفياكبرالنصيب

فرنسةالعغيءهدفهتحقيقمنيتمكنحتىالثتةاستذصاله

مقنعةاًوسافرةصبكلو.راءلكمنفهوالوطنهلاليشىءكل

نا-الجزكر.بةاثعقفةالطبرهان*.دارماعقرفيللعربية

هذاـفىلوراايف!اميتتحمل-علهااللقبهذااصج!ردناافاصعصءبقعلممجموعة

*هداهـو*سثيبفيفارقمع*ستعمارثورهنيقللاالميدان

ابوابهاكفتحمربيةمعدسةملمترصداظلف!ستعمار.طبعا

منالرفمعلىلمعلميهاوالسجنل!ونايامامهمداالجزاثرقى

*حرارابن!لهوالارةالمحمورةالشعبميزانيةعلىاركازما

اثم!عتانبيةمن*دسالمد2منعفرالجزكرجعلممالهاالنجاابوالمعابرابومحمد

المعريةالتعليماعاليباووالتنظيملمحمحةوس!قلكلببها

بقيتمعالمكللطمسمنهسعياالعالمعدارسمملهىالببعةالحديثة

6لريةالجؤالنالثشةالىمشوهةهوجاءهاثديهعلىدالمملللعربية

قا!ضافةالدخلةدط!دتهشظروجههاوكولى،عنهماعرضيصلهاعساه

لفته،وقرةالحكوميةوالدواوبنا3"نبفىاثجة!اا!حديثاصدرالادابدار

..منهاب!

."ع.اً.قءبقلمألجزائرمنالرصالةهد."ا!داب"تلقت)*(س!ه
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اأ!زيىالؤءلىفىأ!لماءفيا!قثسماكل

لهااًلتيالقصةلاالاقصومةاًوالحكايةبطابغكتسموهيمناسبةالجزائرفيالعربيةلتعلمقاسيةضربةاوجهاناستطاعوبهذا

قصةحوحولملاستاذالمثالسبيلعلىفظهرت.وقواءرهااسهاالفكريةالقيادةدوراًببهااسنداتياالمثقفةالطبقةشلنكانكذلك

ذياببنولاحمد.بشريةونماذج"اًلوحيصاحبة"تنحرففراحتقدرهاحقمسوواـيتهاهذهتقهرلم،الجزائرفي

الطالب"الشافعيالمجبدولعبد"!بامراة"العربيالادببطابعوطبعهوالتحررالانطلادمنالعربيبالتعلي!

يحسبماالاتحستكطدف!كلهاالقصصهذءوتقرأ"اضكوباثقافةلغةمنونقلهوالرجعيةالجمودطابعالباسهاًلىالحديث

ائعدمقصصلانها،جحانوادراووليلةاـ.اةالفقصصز،ريعبهوماالدبناًمولتعليمداًبهاكلصرفةرينيةلغةالىشاملة

وذكاء،"لقصةفياسابااشرءيمثلالذيالرواـئياًلاسلوبفيهاالعربيالادبتلقىللعربيةالخابرءالمفهوموضعوبسبب.بهكتصل

التبمالحياةوعلامات5عنهاقصةلايلاغنىا)!يالظصميةالملاحظةيترنحبمدهاراعقاسية؟اةصيةضربة-ابنائه-بوعلى-اخرىمرة

العصري!،القصةمتطلثاتمنذلدغيرالىالقصةابطالاليهايفتقردفنفياًيضاهوبئصيبهيشتركثالثاعام!ان!لى.الضربئلجبنلهول

منلهانجدلافالبحوث.البحثعنإقالالقصسهفبمقيلومامندناالادبهواةبعضمسؤوليةموذلكبي!دتفيالعربي*دب

التاريخيةالكنببعضاستثننااًذاالادبيةجزاشر5احياةفياثرالمعاهدبعضفييتعلمواانلهماتيحاوادبيةمعةاوتوممن

الجزائروتاريخالمدنيتوفيقللاستاذالجزائرتاريخككةابفيقابعينوراحوابمتهمايضاهما-نتهانواهؤلاء،العربيةالكبرى

الكنبمذءفباستتناء،الجيلانياًلرحهنعبدللاس!اذالحديخت.منهماًلجزائري*دبينتظر.بماهابئبنلخيرومنازلهماعمالهمحدود

منالجزائرفيالادبيةللبحوثنجد!نكادالتاريخية-العلميةعلىنشاطهمكلوقصروابالاذاعةوامثالهماوالطيابالسائحيفائزوى

مجموعةضواطرانارذكرلقلعياسغتلمال!دبالتاريخولولااثرفراغبهيسرونموضوعيلامزيلادبمنللاذاعةيقممونما

د*يئامراقولودقيماكتيباانعلى.اًلشافعيالمحيدلعبدالمعهدفيلكتابتهحوحوالشهيدوانقطع.امحهابروءتطلباتالاذاعة

صرخة"كتابهوذلكاببدانهذافياببهوا!ثارةبهالتعريفسوووافلاسالجزائرفيالقاريءائعداميشكووبدااًلباديسي

بلورتبدوالكناب،هذاففيبناسياًلحبيبالشسابللادتب"القلباوعمثروا2فقدالعقونوالشهدوسحنوناـلعيدمحمداـمط.اًلادب

عالمفيدورمنالعئسابهذأماينتظرمدىعنتنبيخصبتاًدبيةالنبربواًسظةالجزائربمراًلعامللراييخنوجهواانالثلا4الشعراء

.اًلجزائريالادبالحالوكذلك.القلمعناللساناهميةبذلكمؤثرينوالمسجد

الاشسارةيستحقفيمشعربمطاثرهنالد،منهل،والشعروغيرهمامنصوربنالوهابوعبدالميزابيعليلمحمدبالنسبة

ديواناًيبان!لوفي.بتملكوالاسىلنذكراًنشا؟والتعقيبخالياالادبياببدانتاركينللتعليمانقطعواممن

الس!لحيديواناتثينااًذااليومحتىيظهرلممعاءرجزائريالجزائريللادبالتاريخبصردوئحنيقتضيساو،الائصاف

.اًلنوريرىانقبلماتالذي"اًلصحراءالها"التيالمروفيالصرخةصدىالتمجيدمنبشيءنذكرانالمعاصر

لواقعوانه،بايجازالجزائرفياًلعربي*دبواهـعهوهذلحبد*ستذينفثهاوقفوقدالخطرجرسادبتاتاريخفيتمثل

فترةفيالجزائرىالفكرتنتظرالتيالماساةبهولينذركل؟لمعنوانتحتمقالفيالبصائرصفحاتعلىهنصوربنالوهاب

كلبمىءقترة،؟لفكرهذاالىكونمااحوجقيهاالجزائرتبعومهيباالجزائريا!دباحتضاربدايةمعلنا(،ينطقونلامالهم"

مكانهظلفقدالادبالاالمقدسالجزايرزحففيفيهاومافيهاهنلدىالصرخةهذءكجدلمموللاسف.انقاذءعلىالمملالىبالالباء

*دبيواقعها!ياليومتعيسلاالجزائسروان،خاياافاد"بعضسوىايجابيفعلددابم!عئشابلادبيةالمسمم!م*وسا!

،.جامعالتمعامدالىبهمالقتالدينابنائهاحولالمعقود*ملعلىالا.مناحمرالمقالماثبالنكدبطابعاـئسمتالتياـثقتضبةاـلمقلا.ت

اًقلامايحمهونوعلم*بتاءهؤلاءيعورانفعسى،العرباشقائهاحمارفظهر.*دببمالواقعتغير!لىوالعملكلفهمهمحاولة

تفجروافكار،والظالمبنالطلميدانحرافهعلىعملتماتقوماخربمقالالمقالعلىيردحوحوالشهيدعنبالنيابةالحكيم

اسرالجزعراعفيامامنةالفجةالخصبةالجزائريةتالطاى؟".يثرلرونمالهم"عنوانتحتساخرفكاهي

.اليومالعوبيةولمخم!تانلبثتمابالذا!غيرحملةالنحوهذاعلىوقامت

!-سسعهـ*هم**الظاهرةيبينوهذا.شيءمنو*بإ*دبعننسمعش!
تتمثلالتيالقهرةككواً!بنااـقبائنافيكتجلىاـلتياـلفبمة

*دبي!ةالمذاهبو!اجةادباشالدى*دبيةالمثابيمضحالةفي

*ساءهررولدىالمعأمرالعربي*دببهايتسمالتيالحديئة

إربيةدراساى.الجز!ربين

الشلك!دبطريخقانتهحواالذينهمشبابئامنققليلون

*!ابدارمضراًتمنافاقهالوسيعهلىوكعمل9ووبيةلقاقتهم!ئماءتغسصواجهدرا

الداهون!فتق!كسواءعلىو؟لحديثةطبديمة*قبيةبالمذ؟عبودعمها

*بعركةلضققاق!مهميرهلس!حمملقلتهمرفم*لبالى

صبصلمحدينسيوهسعاشصاقب!ىش"لى-هلافي*يكصناو!مشمالجزكريامت!بللدولختفى

منمودمسدللهحودكلثاشافيهديمةلصا"يتلوقهو!يستسيثه!انهبلطصالشعروموازينقواعدكماما
اخذ.يحاولاويدرسهانقبليههنقدءسهميوجهوجدث.بل

هـلنقعيلرجاءالمعر؟ارررر!،ا،!"لى.كيوميغمرارزيالفبنهذااما.القصة.عنهمنصيمفوم
وحتىبعدكجزائربما*دبالىكليقهاكجدللماًلعإلمية*دهـبكل

خالية!هو!!هكطهراـنلهالدوالتيالميطن.مذافيالمحاو!ه

حسسعممنحمرفيظصتانهابلوايسسمهاالقصةقواعدكلمنكماما
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اروطرر-1!سز!ما!ا!ا-فىمفيا!تط!
فيهامادوراًلعبالسورانملوكمنملكوهو..نزهاقه-."عس

تحتدوءلوافيانصوركبببنهم.أاثقف-لذفرقهجمممتمنالةتشمبابتانخبةانليمثسو&ا0

ال!تيث،اررر!كحالفنروائعقيقدبرمالفرقةوستقدم..اًلفنرحاب.

الحرقةاالتوؤ!ا-ودانياالفنياًلىإراثاحياءعلىمل8نررمءاالادبةتمراتاإةواأءوندا11-ءاءاًيلادإ

صبابهاأورعالممصرصهـاملقة!جط!بق!اماً)وورزدانجبمالىرنحهى!هانتفالنهوعلىاًفيودمح!ص"مد:ابالاداسللمر

ارصيةدوف.تناوجههـبالاولىا(ءطو!يرسبمالؤيث!11اثقف**

فترةظلؤسوهـو،السودانيللمسرحاتارينيااًلجى!.س..ا..ا

تهثهلميةفرقرالسودانانمنليا)رغما-ه،وراعنببببمطوبلةبداراًلسودانيينللار؟ءاجضماعاباءهـرمانالادبيةالندوةعقدق

ناقلنااذانصالعلااننا..وقطالاداعهعلىنشا!ااقتصركث!ةاعضاءاًلىبألاضافة(لاجتواعحضروقد..با"ادربانالخري!نجبن؟ادي

كما.الثقافيةواًلاندويئالجمعياتفيللادباءممثلوناًلاد/يةاًكلحزة
فرقة.."والموسيقىلل؟.مثيلالسودانفرقة"..اًلفرىهذهجميع

هيان!جميم..افي..لا..مثيلاث؟بوفرؤةء.الجنوباً!إرطوم.اًلادبيةالصف!اتوعحردي،ءينالصحةمنعددحضرء

واحرافردامتهافرقةلكلىال!مكلوراءوان،ولانناتالماءالا.هامةنقاطئلاثمنيتكونالذيالمؤتمرفكوةالاجننماعوناقش

اللاتفهءوهدالاهـماولـئاكان؟صفردوإطاوالخارجفياًلادبيةاتالمر"فيالسهورايينالادباءدور-ا

ذ....المؤتمراتهذهفياًلسودانممملبىاختي!اروطريقة

ش!بامغلافىلكلفئبهلطلهبفىخنعهالىلهوىرنننمثيلكورلمسرلعم!افهناكلعرشب!واقتراحبالسوداً!العربالادباءإى(؟أدورةعقدفكرة-2

..الضيقةكار"سلآالاصسييلفيمعطلىةالفرىهذء.القادملأالدورةباقامة

تقومفردانهاهيالفردهذ.امثالىفيالالاسءبئارولأانالاسيويينالكتابهؤتمرمنوردتدكلوةفيالبحث-3

مادحكل..متينالابرء-وعلىواصحةثكرةغ-يرهـنيعقدءالذياًلتحفيريللاجتماعمئد؟ببنلادسالبالقاهرةوالافرإقيين

ا)جماعي،ويتبؤنالظهورشهوةعإيهمتنباصحابعرة/كجمعان\لامر.والقاهرةاًاـدائسباًلمبئ

مفيقالإ!!وتقوالىوووـميةرد!ابةذلكنوننبعهـخمااسماللكتابمشاتئدمؤتمرفيركافجؤدارروداناًنالمعرولىومن

..الدعا.بهءنخىبالصطالدكأوراًنذاًكالسودا!مثلو!!5891عاموالافوإقينالاشوبين

عنيقالانيمكنماا،لفر!اًلفنةبز!3حرعلى-ثع!!روهكذاثانيهذاوكان..4زرواًأطاهـر!ن:(ذوالاس!ابربئاًلدهـحيبم،

هذ.لناقدمتفماذاوالا..ر&!لةولاةرة!ت!دملاا؟هاهاوهضفيقبلهـناثتركفف!..دانايىفي"إثضكاًدبي"شتمر

؟؟ارفردوكان..5791عأمبالقامرةرالمئعهاأثالتب(لعيم،ءا!دبمؤتمر

تق!مانونرجوارروجيةاافونترهـ(ؤ"فر!-ة؟-!كئيراًناملاتأ..اًلارك""اتى(لمؤنرمرت،هـنااولهدا

فولىطوإلازثساخيماًلذىالركود!ز،-لمااًلمسرحرو.اًئعءنلف(لمنافثلأالاديةاًكهـوةور-نبعوةاورداز"وناًلادبراءيجتمع،الان

.4المسريتنا-يأالمحفاشارةبعد.رالسوداناًاةادما)عربالادباءمؤتمرعقدفكرة

وناقس..العربالادباءدعوةهـنتخلفطالسودانانالىالعربية

لحوثوبعد-الأدريةوالماد)*ا.كاذياتاضوءعلىالفكبرةالاصتماع

علىقرارهماسجقرالئذروجهاتجميعالادباءببهاتبادلهستفيفة

لالي:

حديثا:صلرا!!!اًءحقمناناًلاجضماعهلىاً!يصلونالممالإدباءيرى-أ

تععدالتي*دبيةالمؤتمراتفيممثأيهـ!يعتارواانالسودائيين

صلميرلعماخت!رالعاءقىاًلاددلاساتالحمفيالاددطء"ممثلنحقمنقان
ا،-موداليبىللادلاءعاماًلحاد،موموصى..وداحلهاالبلادحارج

..ممثليمم

*شاذبسكركاربةاًلحاضرين*دباءهـنلجئةاًلاصتماعكون-2

جميعمنللبحث6ألادبيةالئدوةرئيس*مينحامدعبدالله
رربسوأراحئ،بالسوداناأدشرب*دباملمؤثمردورةعقدامكانجبةفياـلوجوء

..بعرفيماموعدءيعلن*رباءمؤتمرالىبذلكتوجيهاتولرفع

اًلكيبرالعربيللشاعرالدكور:ا!دينانابة،سربعةبرصورة*جتماعكرر-3

*دباءلتمثيلالرحمنهبدجيليوالأستاذصابرالدينمحيي

العبسىسلببمان*سيويبناصابلمؤت!رارتحضربةاًدلجنةاجتماعديالسودانيين

.بالقاهرةيعقدالذيو*لويقبين

يلادابرارمئشوراتجديعههسرحيةؤرؤةميلاد

ترهاقه".فرقةبالسمالمسرحبىلإبزمثيلفرقةبامدربانممودت

الملكاًسممناسمهاالفرقةوؤاهـاسجمدت"المسرحيةللفنون
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1!صبيالؤطىءفي!يسا-فىاا!فماكل

واشنناء،!ميتالميرفىوظلمكانهم،والدولةالثبابئبينبهاي!سون

كهوالشديدةالقبإمالجيللعزلهالاخروالبب.عنهمالعظيما.ادهذا!يءآالهصصحىلمرصجى

القديمالاتباعيالحكمونظاماًلملكظلفيقضالذيالطوبل،مرهم"

الوطنيةالحركةنحز؟وبل،قوريامناشكالهلثكلايفييكنلماللبهبماا!جنوبي*قليم

طول!مالععاحعلىمقالووفديةجوفيشنهالاخكل!طلواالمصمرقالييمتبالابشترللندلصخمةاً!قوميواً!سثحن

واءتبرتعوء،اًلمحافطةئلاذهانجاًنبمنعطفابماالحركةهذءتحزلممحمدالدينمحيي"الاداب"لمرالسل

بعد*ستقالةالىدفعلدفعتاًلحكومةانررجةالى،محضتصرف**

.القاهرةفيالبريطانيةوالسفارةالملكبواسطة،للقاهرةاًلملفقالحريقالى،يوليو23ثورةذبلمصرفيوجودالعربيللقوميللحسيكنلم

هذهخضوعءدىتعلمكانتلانها،المحافظةالاذهانبهذهالثورةتعنلمالثورةقبلالصادرةوالكنبوالمجلاتللصحفواحرةمراجعةاندرجة

ا!قتضادولحرية،الراسماليللنظاموخضوءها،اًلطبقيةللفروقاتالاذمانمصرفيالعربيالشعبلينالقوميةالرابطةالى،بالاشارةحتى،!فل

تبمقيذهنهافيوكانمه،اطلافاالاذهانهذءمنالعونتطلبلمانهابلمنمجموعةماهنالككلوكان.*خرىالبلادبظيةفيالعرد!والشعب

كليااعراضااكلذهانهذءوجدتوهكذا،سلافياويوغالهندفيالاشتراكيةفموءفي-تبينانتحاوال،الاذجةوالهواسر،السطحيةالاسنادات

ران،آمالهاتجتراقالاخرىهيفألرتالعظيمةالثوريةالقفزةهذءمنلمقاومةالعربيةائشعوببين(..*ئحاد)اممية-فلسطينقضية

...لريعاوبطىءعوتباءتظادتلوىالىالثديدالتجاهلهذاادىوبالطبع.لفلسطينالصهيونيالاشعمار

كانالتيداقامطاليهتحقيقفيالتورةبدأتفقدالثأبالحيلاماالتيالعناصربعضالىوالتفاثه،هذ.وجودهبقضيةالثمعب!مب!ةفرط

بالذاتالسببوهذا-الدينبهاءاحمدؤعيبربحد(مالا2)برهاإعج،اًلفرعونيالتاريغيشدهامصريةوبقومية،المصريينبعزلةتقول

يتمئىكانالتيالقضايابكلالو(عياً*نراكهالشابالجبلافقدالذبماهواش!القديمةالامبراطوريةحىويشدها،الفرعونيةالتاقاببدوتسندما

سواءوانه،(مطلوباليسابانهيحسالجيلهذاان.فيهاالفنرلدلوممكنةالرأىهذامقاومةكلنورء)اـ!(المصريينعواطففيراسخامازال

*!ثتركيةالصورةالىالجمروريةتتصولانلابد،يثشركاولماًثترلةهناكممانفقد،فىمصرالعربيالشعبعاشها)تيكاظرولىظلفي

سواءألعربيةاالبلدانتتوحدانلابد،و.المسؤولونالقادةلهارسمهاالتينداءاىالىالشعباتلنجابةوعمم،واًلجهلوالملكو*فطاح*شعمار

ضدالجم!وريةحازتها!اًفي!.رتصاراًتورسمت،يرهاور"ذلكرأىوارتبإطهبالاحنكارالملكخيانةمدىلاحظانبمدوخامة،السلطةمنيأتيه

دسواذ..وانهتهااللوحةبقية،والداخلالخارجفيالمعوق!ةالقوىمنظتيه-كانتمهما-دعوةكلانظنانهبل،*جنبيةوالدول

ومطالبهاووولهاالثورةاهدالىتغيرانت؟ظيعالارضفيلازفىةانالث!باب،ذاتهعلىتقوفعولدلك،إراانكلفيخيوطهامنوجةدعمة،ال!ملطة

يعتزلوااويهيثاركواانلايغيرهالهياقدراالتورةاءننبروالقدوهكذا.بالالتزأمطالبتهالتيالئداءاتجميعالىبالايلقيألاثر2و

عئه.حتى،الشعبثقةوا؟ت!ماب،الملككلدفيكنجحيوليو23لورةكدولم

تطلبانعؤ،بي!ة،تهااعترفأ!بز!الاهـالمثا؟لحميافيلثورةاوظلتللقضيةالثورةابدتهالئيالجديالاهتمامهدايلاضونالناسباً

بهيطالبماكل،والحيةبحرفيةتنفذكانتانهابل،اكصبابمناًلمشاركةفلسطينمعركةفيالعربيةألجيوشفثلمببالناسوهرلى،القومية

الددوة،الاشعمارتصفبية:الملكايام-!ءكل!دالذيالجد،إرالجبلالوطنيةالحركةميوعةوبينللملوكالمخيانيالوجودطبيعةبينودبطوا

ل!!ثراكية،خاعة"تجربةببدءالجمهوربةفىالعدلاقرار،الملاحالىالقضاياجميعماعت،والقمةالقاعدةبينفقدتاذاالصلةانوادركوا

مسا.ل!ه،لمهوني4ال!رطانلموابركة?مةعمكريةاوةبناء،التهعخيعتراودالقوميالبعثفترةبدأتوهكذا..؟با!لهـيارذنت3و،المثتركة

..وهكذا..والاءجوجمهإبنويلافرالعربىا!المفيالتحرريةالحركاتالحاسمالشكلتاخذ،رسائلهابجميعالبثقفلآوبطت،الثودةجيل

اطيراهدهالعزلةالمسؤولينبعفى!حظ،ءتىالثيابعنبعيمةالثورةظلتوالمسؤولينالجمهوريدلرئيسوخطب،اًذاع!ومقالاترراـساتبصورة

الوسثلوكانت،والمثبابلثورةاببناًلممثار،4ءقنوطيخلقواانف!اولواوللمرة،المصريالثسبعزلةو!مت،اًلرريمةالشكوككافةاكسحت

المجموعاتئظاميجديفماذا،مدرولسهوفيسريعةذلكتحدقىالى*نتماءبضرورة-وجودءعنغائباكانالذي-الثعبهذاادس*ولى

ذلكبعضكانو!؟والثقافيةةمةيااءااديالنروعشراتالصمكرية.و*شتركيةوالوحدةالحريةاجلمنامفاحوفرورة،العروبةالى

بصفيلارضد*ادىفما،(الزرقاءالقمصان)الوفدايامموجوداالمثبالوجودخلكلأي،مضتشواتعثرمنذالحركةهذهبداحه

*ن..حتىظلفقد،الوعىاما..اًلشبابنفو!هفىالبطولية"النوافيازرإجمالجيلفيتؤثرانالحركةهذءتستطعولم،الحديثللجيل

والرياضيةالعسكليةاكجموعاتهذ.الىا)شبابائضم..مسكينةعطالةخلالمصرفيال!ياسالوضعتعرضمنذبالعيالةاةنمامهفقدالذي

يؤدولم،فيهويلاسهامبالومح*لحادإميهدسهاالمشاركةمجرداًنكلاناالوزارةءلىجديدةوزاًرةكلهجومالى،!لثورةسبقتعاماعشرلن

الئتيجةهذءكانتوقد،الشابلةعزارةاك*الصاص*ئضمامثا5لق!دبل،واعمالهامشروإعاتهاجميعفىارثكيكومحاولة،السابقة

ألخقبقسئالول!للوظلت.ا)تهوء*الىالولميل!قهدمعلمماطعيةاذاحتى،والل!مهادنةاًلشخصي؟لتعريض*شيبا+نحس"المعارضةكا.لت

انقاذفي6نبعتالتيالوس!للءةلسروذلك،تمار!اان!نببلمةللوسمل.*صل!ح!يضيقيةررغبةوطئيةميو!الجديدةالوزارةاب!ت

..واللاحد)ةالتسطءتارءا.،لحد.اراالجملتس؟ر)*اممهامتددةلا!سابالسياميةلاهبزماماتهفاقداال!ر؟ءالجبل

ناالى-الدايةفي،عنهاغضتالثودة!ن-ا-.لىاعدااضطروقدكلا!يكي!مممتعادفةاءاك.،هذهوكهز،،وشالها؟لوات!،الاه

9لقد!مةقمهظلتوقد،!عشهستمدظا،"التيااللازرالق!ووكةالحيلرفخالجبلانفىاثكاحسبنىدل،،جمولما،ادهاا-ننه!ونارتىالةاعدة

4ـالىة"هـ!هادقىطتلم..وصءدء9ء..،منهس(ءضألهااؤ؟?،*نتف.،هـولا..الملكمة،فىسشة*لىهـتةبعد،للحمثوربةلداعة،ان4القد

*ر-ث،رركنهعةوهه،الثررة"حكوم"مارستحد.!6لحاهود"الىالقوسةاًلثورقةىالقربعارض،مح!افظصا.لبم!سمءكللى"ضادلكرناًن

القارةقهـءبالتحردالخاضه!تمراتالمة،قيشاركت5،،لترا!فرىوالتعلالمدلناعرفهاالتىالثوراتكل،هاحدثكما،ها6ةز5مىالحداحا؟ل؟

وئيجيربوكينياالموماكفيحررابابصر"لاتالغاص!الكتباتواهلمرتمثعاركةاولبهد،الذبولفياًلمحاهـ!ونيرا)انالفاولابد،التارءغ

96



1!سضيىالوءلى0فىفىالطمماالمخثسحماكل

فيبالعروبةالحساضعفتاتيالاسنابمنالقوميالبثفقرالجرائدوافردت،افريقيمؤتمرمناكثرالقاهرةفيواقامت،وسواها

1(ا!ارسفيالفرةهذءتدرسانإبمفيةلا،المعاصراشباباذفوسوؤإهـت،ابافرإة"اهة5ءلةدرت2و،القارةءنتابتةا،واًبراالقاهرإور

اثنتين،اوصحيفةفيمقالاًويانعنهايصدرانيكفيولا،والكلياتجازرللممواشننكارا،للحريةحر!لةكلمعنضاصة!واسعزط،فىءلىمظاهرات

..غشيمةمغنيةترددهاساذجةاغنيةاويمكنتياباخلق.ذلك..كل.الافريهيةالبلدانبعضفيحدثتالتي

اـلى،اًلمعريينعزلةمنتهىمناًلسريعا؟حولاهذه.فبريريمكنءيفوقدراسهصشالمثقفاً!شبابيهغاعى،الافربنيبالتيارثسميته

ضروريااليس،.اـلمحيطالىالخلي!منالعربيبالوضعنررهكالالشمن*هىيؤديانويخثصى،اًلعربيالقوميالوعيحدةاًلاجماهمنهذااضعف

الوة-هذه"نارةفيجهوثعم.نركيزالىالمؤرخونفىجهيجانوهاماالافريقي"العربى""لانالسلطةتلتزمهمااللذينالتيارين!نباراًبىالأمر

وجهعةمنماضينااحداثتتناولالىتاريخيةا؟لفاتا3معظان؟وبشرحهعةالشإمناقتط)ب،مثلااًل!هـيةاًلاشترهكبهبةكحركةاجنبيتينحركتين

الحاكم،اوالملكبالسمشيءكليؤرخحينظ،اـ"لالصجكيةاالتاريخيةالنظرالنبيخجةوهذء.لقوب!ظلميهالاصاًلمقوماتوتلغي،رتأ/-لهطوالحماسة

وسجلهاالانتصار،تهذءكلحاكالدبهالش!عبونسى،الزبمو1وقلة،الشبابمنهايعانيلتي1الوسبقلةاعتبرزالوال!.روثمم!ة

ربطتاك!)1(الاسلاميةالحضارةتاثبرالىاطلافاياتفتول،وعاشهاسوءفيالوقوعمنينعبهالذيمااذ..القوميةودراًساتهضراته

لمازها،اًقولماذأبل..بينهاوالفت،الممزقةالاصقماعهذهبينوالسوةالقوميةالىاللحثوةبينلهتفردكتبهنالروليست،هذاالفهم

منالتغلعيعلىالبدايةمنذممبهراالامركانلقد..مطلقاتنس.هيالدعوةانيعرلىكيف،اخرىوبعبارة،الافرإةيةالىالمستبطنة

اننادرجةالى"الوحدة،الحرية،العروبة،اًلشعبا)عقباتكاناذا،افرإةيافيا!تحررحركاتمؤازرةعنوتختلف،وجودمسالة

سعيديدعلى"حفرهاتمقدارروشىقناةانفنزعمدومانخطيء؟!والحماسةوالفحصالكشفمنواحدمستوىعلىإهاملانالتياراًن

عليمحمد"بهاقامقدالزراعيةالا!لأحاتوان.."الاولباشاولاوتقدميوشجاععظيمعملافىيقيافيالوطنيةالقوىهؤازرةان

.."الكبير،مكانكلفيالاستعمادتحطيمهنىالجمهوريةشباسةاناذ،منهبد

ترسمازاًلتاًلتيالقديمةاًلتاريخ،ننببفعلالاخطأءهذءكل..العالمفيالحريةبقوىاًلارتباطد"،تكاربلاصالاطاحةعلىوالممل

ولا،اًلرضوخسوىلهيكنلم"لشعباًنوهي،بهااًلاسماسيةاًلف!رةتحررالىبالدمموةربطهاالىالسوةهذءتؤدبما/انعنالخشيهولكن

الالامفياًلمشاركهفكرةانبل،السلطانباوامراًلرضىالالهعمل،*مورانارةالىالمسؤولونيتجهانتشدعي،اًلعربيةاًلبلذاًن

بة.لماماالالاتذكلالعربيةالشعوببينوالمقالاتوالكنبواـلمؤتمراتاًلاحاديثمننسلسلةبواسطلآوكشفها

فيللغاءوضروريةجداهامةحاجة،للتاريخكبالىالحاجةان.الصحففيوالدداسات

ضوءعلىبدولا،العربيجيلنايحياهاالتيالمعزولةالظروفهذء

جانبانارةفيتسهمان،نعيشهاالنيالعظيمةالقوميةالتجربةهذه.

ضصناولىبمووتس!هم!ايفصاعنةلمقالووجههالعربيةان!تذيعصبملحوبمىلظرجوالتخلفكبيرسعر

.بةتحطمهالايمانشديدةوقلوب*دالىدارمئشوراتمن

وفي،التاديخيةالمؤلمفات؟مبنىلانمستعدةالعظيمةبطاقتهاوالمدلالة

،والجامعاتالمدارسطلبةألىوتقديمها،تسويقهاعلىتعملانوسعها

اًدحديثة.التاريحكتبفينلاحظهاالتيوالمترميماتالنرقيعاتهذءبدلاللائكةنلزكالموحةقرارة

وتأثيراتها،الاسلاميةالحضارةمصادرمعظمتكلنانالموسفمناًنه

اًلإلمصانعةدلاقهللغاهدهبكموعميستطيعلحدحدلثةاواـاولانكنيز،بةوبيولااولف!رلالرنسب"فيقارطوىوددتهماوجد

للحملاتمطوعاكانلفسهالاوروبياًلفراراذ،بالحقيقةولصثلمسهطوقانفدوىالايامءعوحدى
العاطفةصش،اًلوسطىالقرونفيشيءكلكانكما،..-"7

الشرفىقاًدمجنسيةاجيوسيالسلمىالحالمالنبعمنالعودة
الوحوش"براثنمنالمسيحيةلانقاذمسخرالثيءكلكار..

فينبلاعنائومماهذك!بهب!سعتواول!انحقيقي!،ضاغيرك.حفعارل!فمئموهألمطلفمعلوشفيقمهرجانعيناك

نعرهـانالمؤسف..الضيقةدقرضيشيء.يبنلانمال!دنفعلوج!نددريالعيسمىسليمانعربيةقصائذ

دئعربيهمنكللبئلابعيثكعالعربخنهتحصمردحضارمرتودعردليوحينةلانقالماذذ"لتايتملح.الصبورعبدصلاحبلاديفيالناس

-؟.المث!روءمذاكمامماجمفلاًلمامثم!دتناعددعم!مةخرىحجازىالمعطيعبداصمدقلببلامدينة

العربيالبلدهذاسفلسطينقفميةوهي،

بهادالو!ي،الكافيةالدراسيةالعنايةالشبابمن+للقى-التصى*دابدار

فكرةنفسفيالاسلاعيلدين1اهميةعنألنظريغضان(لايمكئ1)23("ص.بسبروت

الواحدةالعوبيةالدولةتصررالمهـسشحهيلمنانهبل،المربيةالقومية

..وجودالاسلاميةللحضارةيكنلملو،-ضقبلا
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1!ضيىالؤءلىفىا!ما-فىالمخماصبر

.وهناكهـناتحولها،القيادةإبفيسا:ءةطاقةاثباباإظلصينالضميربىابةكانتفلسطببناناددكنااذا،للغايةوساذجسطحي

حركتهتكونفسوف،الشبابيعيءين51،.0ةعوتاب،اضعةخطاقة..جراحهعلىاسإيقظالذيامربيا

خلاقةقوةط،ؤ:"ةمبحو،اداتارثاو"توجردون،داخلهمنمنهعتةواحدامولفاوادمت،العرببةالجامعةولا،الح*وماتولا،الاؤرادلا

....لابعةوفير،وننسيطةالاموروإمالج،طينء!فيامرببةاءث-كاةظء4دونربينإجمعهـاء!

هدءفيال!مهورإةحقةةهاالتيمةظوالعالكثهرةالاذتصاراتان-الحقاص!،بونحن-اص،نانل!اننارلى،و.بعدهاالنكبةقبلؤيها

ولم،اك:ابوعبء؟ا(مأوماتم-ءا-ةوسعت،الق!-يرةضواتادلدرالىتنا.مرجماوذتخنهاللهمهيونجةا،*ارضببنالي،ودبعضم؟لفاتالى

الاز"صماراتهذهمناز.ة!اراكلالو!!المرىانكلن13ودالرفي.ترءزهادارامةترصدان،ده44وهرتزلقيلالصهيوفيةة3الحرقتورعلم

يظلانضرورةالىيرف!والمالمسؤولينانالا،نسبياصغيراكانء!عمة"لليهودالقوميالوطن"ءنالمؤلؤات،ءكا!راتا*ةادقىل111من3يبرا

ووفىهمن2راجذوواعمقزمنياء!ىاكأرالقوميةالد!وةعلىالهركيزبشكلالمؤلفاتهذهتسويقوتم،اًلمنطقيةونجر،الواهيةبالاسانجد

قناةشركةة"امبم!-للغا،بئوهامةضروريةكانتالتي-الازتهحارات4،اوروفيالعامالش!عوررفىعلى./خصلانالحركةهذهد"اسشطاعت

عديم!ؤتاذ!عليهنرتبتو!!،غيماوطنياعم!كان،مثلااهـوبىالصهيولي"من!اغيةحركهاـكل"-اندااربرمورهذايبصبحيثوامرإكا

ما،عربيعملهزانال!!يثالغربتاريخفيإحطتولم،لهاحصرولا..المنطقةفيالعربض!

اًلىالازنرصارهذاادى.المخالمدالاجراءهذاهزء،كمابرأ-رهااوروباولم،المدبرةالحركةهذءشيئا.ازاءالعربالمسرولونيفعلولم

هذهضمنالقوميةقضيةوكانت،وانزوائهاالاخرىالقضاياكلخفوتصفتضربواوله-هم،والامريءبالاوروبيالعاماثعوربتنوإريوتموا

شانملااو،،وقتيةقضيةليستانهامنبالرغم،خفتتالتيالقضاياالعربيءتصفحاضردواانكلبل،صفهمالىوحسبالاوروبيكسبعن

والسعنطافىعلىروميبث-البدايةمنذ-هنالثكانولو..يسيرا.والسمماءالارضفيالحقصاحبهوالذيذاته

ماراتالازإهذءمنانإنصاركليسندانلامكن،الث!عبطبقاتكافةبينالبحتهذا!ن،القضيةلهذءمرجعايصلحمنظمبحثيصدرلم

..ويعمقها،ويقويها،القوميةقضية.وا!مامهاال!دولةهـ،ندةالىومر؟اج،والمج!ودا،الالىمحتاج

الانتصاراتهذءحقيقةبينيفصلالوعيالقليلالشبابظلوهكذاسخيفتيئ،بأتنيتينيرقنعانارجنوبيالاةلميمفيالعربياضطروهكذا

اًلعربيةاًكطارتتو-وهيالكبيرةالاخرىاد"قيقةوبين،ا!اهتةافيالمقالاتوببعض،العريبةالجامعةاصدرتهماهامبنعيرتابين3و

00ا(مزقة.ققيةوذو،واعبانهويق؟خع،بذلكيقنعاناضطر،السيارةاًلجراند

وهو،القوميالوعيلفقدانه،رةكثا!ضابالمجيلاءامالاعذاران،القضيةهذءعنعربيواخرص!يونيلمولفكتاببينقارنااذا

بل،لااًلاجلاملهجةلايتخذاًلصههونيان،هـنلم!صظاولنلاحظ

اًلاداًبمجموعأثمظهر.مناس!طالىالدالاتنتمي،.ؤلكنهاجدلهوشكلالعربيروحتعين

الاهـاءعلىيعممدفهوالعربياورا،وادوارإجاو!العوابالارو،ميعكلم

العاطفيالشعوراستشارةعلىودعتمد،فسطةوالتاللفظيوالهـنميق

محضه،سيكولوجةظاهرةالحقيقةهذءتكونوقد،القارىءنفسكل

بانناالاعإراف،منبى+فلا،ذرفىوعلى.وبنائهايقهالحقتوضيجمظاهر

الفوات!جموعات.،نمحدودعددالادلرةلدىالض!القضيةهذهعنهامواحدمردفاصصدارفيالانص.،تاخفقنا

يلبكماتباعالادابمنالاولىاًلثمانيوانتصاراتناعاعمالناكلدمغت،جميعاوجودناقضيةنمتبرهالماذا

..والنطدناهميةباللا

مجلدةمجلدةغيرالشنابلاجديةءناببومباخبارنشرلهمقالفيالدينبهاءداحمنكلم

ل.لل...لل59الاولىالسنةدجموعةاوسوريااو*ردنبث!ناببالمقارنةسطحيتهوعن،الجنوبيأالاقليفي

ضمما،يقفونقضيةللشبابتخلقان.الدولةعلىانفذكر،مثلاالكويت

"3."52ا!ا!"""ادراكهمووقوتهمازماتهموطاقاتهمكلفيهايصبونو،ؤراغهمف!اتون

عنهورفع،المصريالشبابتطوعحين،سعهب/ورة3بمعرواستث!هد

"03"25ا!الثة""يفولالتيوالقضية..دئهووهبوقاتلونعب،وعبثيتهاستسلامه

سوفوالتي،اخرىمرةالشباباستسلامبرفعقمينةانهاالكاتب

"03"25الرعن""..الفقرقضيةهيالعملفيالاستعرادالىتدعوء

انخرطقدالشبابان-لهصدقتعبير--بحسبنلاحظانبدولا

".3"25الشن)ء"خارجيةقضيةكانتلانها،لامبالالهعنهوخلع،سب!بورمعركةفي

...هناكوالمقضية،هناائهاي:لهبالذسنة

)2511031الادسة""،-.باذاتكيات-فياننا.هوداخدهفيقضيةفنحنالفقراما

منايطلبفكيف،عليةاقضاءانستطيعشيئا.خارجياليسلذلكوهو

"3!25الالعة")ءي!تمامابهنفنحبالحةيظةفيونجن،نةاومها!

في.-سعيدبوركمعركةستسهمخارجية.معركةخلقفضيةان

".3"025ا!امنة""و*دريكالدائمالوبرنحوشيثاتفعللاولكنها،مؤقتموقفخلق

يمنعانشأنهمنماكلاز*التلقائيوالعمل،القضاياوفهم،الم!نشمر

،باستمرارالقيادةتظلانيحء"جالمعركةخلقان..والتقدمالتطور

5!ههههه"5!هه!حيحيعلى،ونشاظدماوةوشعلة،وافىارةافهامة3وحر،ول!"رةز::يهاداة
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1!سزيىالؤطرر.فيا!ما-فئا!شماكل

المدةقصر،واهـمها،تحكمهالتيالسكونيةهذءلتبرإردومااليهايلجأ
كجزل!درومي!الةالى،واًدعزلهالفرعونيةمنالفريةالقيادةنقلفيهاتمالتي

الجندادرفييحتضرالعر،ب!يلاددب..والانغراطوالعروبة

!!المدةطالتولوخىوسطحياناقصا،هوهويظلسولىالوعيولكن

فيالفاصلةالقوميةثورتهاانطلادصتىالعربيةالجزائرعالثت،للمملداقعاويص،للاتزامدافعاليسوحدهفالزمن،كاملقرنالى

واعظمعاملمناكربهاونكبتهاعليهافرضهافيافتركتاملآعزلة..المحركوهوالدافعهووحد.الوعياناذ

بقيةعنلتعزلهاالجزاًئرعلىمةالمؤو.العزلةهذ.كنولم.سببمنبانالمعرقةتتم،الجنوبفيالتورةعمرمنقصيرةاعوامعشرةوبعد

كلشلناسياواقاصيوامريكاكاوروبافحسبالنائيةالعالماجزاءاناذ،الشابالجيلكوعيةبالنسبةالزاويةحجرهيفلسطينقضية

التيالسياسيةاوالفكريةالمقوماتعواملفيهاانعمعتالتيالبلدانلهاحيتحققمناحمر،واللصبالقلبالنظريةجفاف!يربطلاشيء

بل.بالوطنالتعريفدورالخطيرالدورهذاعادةعليهايوكل،فلسطينوشعب،فلسطينقضيةمنحياةاكرشيءولا،بالخارج

ليستوكانهافعاشتالعربيالوطنفياشقائهاعنالجزائرنات..فلسطينوارض

الجزائرمكانيتصوريكادلاالواعيالعربيالمواطنغداخىمنهمالومي.نقصهنثمامامسمؤولة"ال!مولةتصبحبالذاتا-لنقطههذءمن

بةالخريطةمنا!ذاعةفيالقوميالبثفقرعنومسزولة،التاريخيةالمؤلفاتونقص

بهذاصلتمدىتمامايجهلفانهعرفاهدامعزفةلهقدسوان،ذلككلعنمسؤولينايضاالمفيونويصبح،والمط!تجرائدوا

مناالىيسندانيمكنالذيالعظيمالدورواهميةالشقيط)البلد.بةالدولةفيالمسؤولينمعبالتضامن

...هذءغركانتظرو.فهانلوالعربيةالقوفيةنضالفيالبلدوشباب،اًلقوميةفكلةومهد،العروبةفلب.هوالشمالياًلاقليم"ن

يختررانعندناالدائرالعنيفالصراعصوتاستطاعوفتكمعل-لانقامفلماذا،الجنوبيالاقليمشبابمنوعياسر*قليمهذا

فيخرج،بهاعبيلناعلىالمستعمرحرصالتيو*سلاكالنطقومفكروالسوريةالجامعةالا-لذةبهايقومالزياراتمنسلسلة-او.لى

حدودهامنبميدالىصورهااجلىفيالجزائريةبالوطنيةولماذا،مصرفيالجامعةطلبةعلىقوميةمحاضراتلالقاء،*قليغهذا

انتصادبللكمثبتاصحفهواعمدةالعالمشاشاتعلىويضعهاالممتادةبهذءالولحيبعضتحققصغيرة3نيباتباصدارالاقليمانلايسيم

الجزائريالفكرفان،سياستناقادةالىوكل،الذيالخطرالدور.؟.المتعسرةالمشكلة

مىوالجهلالاهماليعانييزالوماظلذلكمنالعكسىعلىيعرلىوسوف،واحدةخطوةالسلطةتتقدمانيحتاجالوضعان

لدىالجزاًثرادباءمنوالمبشرينالدكاةلانمدامالعرباشقانهطرفوعودااكراًلجيلمذهش!باباناذ،البافييحققكيفالشباب

بينبهيلقىمااستثنيناكا،العربالفريةو*وساطالمحافل..تفا؟لاالمؤمليناكريتصورمماوص!بة

اللهوبالابوبالقالجزائر!مدلسعصىدهما!تالعزفي"!خوحرا!الفينةمجدةمحمدالديقمحييالقاهرة

فيها-شيءكلعكسعلى-اليومإمرالجزائرفيفالادبواذا!ي

بعضتفهمنافهل.*حتضارفترةوهيحي!لهفيفترةباخطر

التياً!ساسيةالعواملاصعلىايديناووضمناالاحتضارهذاجوانب

اأ!اثصايمكنمدىايوالىاًلجزاثري*دباً-ةضارعليهايرعز55لىئخضقاةف منها؟تنبعلتىابالاصول

يتحملالجزائريةالماساةالا*ستعمارانفيشكمنما

بمحاولةعندظالعربي*دبجذوةاخمادفياكبرالنصيب

فرنسةالعغيءهدفهتحقيقمنيتمكنحتىالثتةاستذصاله

مقنعةاًوسافرةصبكلو.راءلكمنفهوالوطنهلاليشىءكل

نا-الجزكر.بةاثعقفةالطبرهان*.دارماعقرفيللعربية

هذاـفىلوراايف!اميتتحمل-علهااللقبهذااصج!ردناافاصعصءبقعلممجموعة

*هداهـو*سثيبفيفارقمع*ستعمارثورهنيقللاالميدان

ابوابهاكفتحمربيةمعدسةملمترصداظلف!ستعمار.طبعا

منالرفمعلىلمعلميهاوالسجنل!ونايامامهمداالجزاثرقى

*حرارابن!لهوالارةالمحمورةالشعبميزانيةعلىاركازما

اثم!عتانبيةمن*دسالمد2منعفرالجزكرجعلممالهاالنجاابوالمعابرابومحمد

المعريةالتعليماعاليباووالتنظيملمحمحةوس!قلكلببها

بقيتمعالمكللطمسمنهسعياالعالمعدارسمملهىالببعةالحديثة

6لريةالجؤالنالثشةالىمشوهةهوجاءهاثديهعلىدالمملللعربية

قا!ضافةالدخلةدط!دتهشظروجههاوكولى،عنهماعرضيصلهاعساه

لفته،وقرةالحكوميةوالدواوبنا3"نبفىاثجة!اا!حديثاصدرالادابدار

..منهاب!

."ع.اً.قءبقلمألجزائرمنالرصالةهد."ا!داب"تلقت)*(س!ه
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اأ!زيىالؤءلىفىأ!لماءفيا!قثسماكل

لهااًلتيالقصةلاالاقصومةاًوالحكايةبطابغكتسموهيمناسبةالجزائرفيالعربيةلتعلمقاسيةضربةاوجهاناستطاعوبهذا

قصةحوحولملاستاذالمثالسبيلعلىفظهرت.وقواءرهااسهاالفكريةالقيادةدوراًببهااسنداتياالمثقفةالطبقةشلنكانكذلك

ذياببنولاحمد.بشريةونماذج"اًلوحيصاحبة"تنحرففراحتقدرهاحقمسوواـيتهاهذهتقهرلم،الجزائرفي

الطالب"الشافعيالمجبدولعبد"!بامراة"العربيالادببطابعوطبعهوالتحررالانطلادمنالعربيبالتعلي!

يحسبماالاتحستكطدف!كلهاالقصصهذءوتقرأ"اضكوباثقافةلغةمنونقلهوالرجعيةالجمودطابعالباسهاًلىالحديث

ائعدمقصصلانها،جحانوادراووليلةاـ.اةالفقصصز،ريعبهوماالدبناًمولتعليمداًبهاكلصرفةرينيةلغةالىشاملة

وذكاء،"لقصةفياسابااشرءيمثلالذيالرواـئياًلاسلوبفيهاالعربيالادبتلقىللعربيةالخابرءالمفهوموضعوبسبب.بهكتصل

التبمالحياةوعلامات5عنهاقصةلايلاغنىا)!يالظصميةالملاحظةيترنحبمدهاراعقاسية؟اةصيةضربة-ابنائه-بوعلى-اخرىمرة

العصري!،القصةمتطلثاتمنذلدغيرالىالقصةابطالاليهايفتقردفنفياًيضاهوبئصيبهيشتركثالثاعام!ان!لى.الضربئلجبنلهول

منلهانجدلافالبحوث.البحثعنإقالالقصسهفبمقيلومامندناالادبهواةبعضمسؤوليةموذلكبي!دتفيالعربي*دب

التاريخيةالكنببعضاستثننااًذاالادبيةجزاشر5احياةفياثرالمعاهدبعضفييتعلمواانلهماتيحاوادبيةمعةاوتوممن

الجزائروتاريخالمدنيتوفيقللاستاذالجزائرتاريخككةابفيقابعينوراحوابمتهمايضاهما-نتهانواهؤلاء،العربيةالكبرى

الكنبمذءفباستتناء،الجيلانياًلرحهنعبدللاس!اذالحديخت.منهماًلجزائري*دبينتظر.بماهابئبنلخيرومنازلهماعمالهمحدود

منالجزائرفيالادبيةللبحوثنجد!نكادالتاريخية-العلميةعلىنشاطهمكلوقصروابالاذاعةوامثالهماوالطيابالسائحيفائزوى

مجموعةضواطرانارذكرلقلعياسغتلمال!دبالتاريخولولااثرفراغبهيسرونموضوعيلامزيلادبمنللاذاعةيقممونما

د*يئامراقولودقيماكتيباانعلى.اًلشافعيالمحيدلعبدالمعهدفيلكتابتهحوحوالشهيدوانقطع.امحهابروءتطلباتالاذاعة

صرخة"كتابهوذلكاببدانهذافياببهوا!ثارةبهالتعريفسوووافلاسالجزائرفيالقاريءائعداميشكووبدااًلباديسي

بلورتبدوالكناب،هذاففيبناسياًلحبيبالشسابللادتب"القلباوعمثروا2فقدالعقونوالشهدوسحنوناـلعيدمحمداـمط.اًلادب

عالمفيدورمنالعئسابهذأماينتظرمدىعنتنبيخصبتاًدبيةالنبربواًسظةالجزائربمراًلعامللراييخنوجهواانالثلا4الشعراء

.اًلجزائريالادبالحالوكذلك.القلمعناللساناهميةبذلكمؤثرينوالمسجد

الاشسارةيستحقفيمشعربمطاثرهنالد،منهل،والشعروغيرهمامنصوربنالوهابوعبدالميزابيعليلمحمدبالنسبة

ديواناًيبان!لوفي.بتملكوالاسىلنذكراًنشا؟والتعقيبخالياالادبياببدانتاركينللتعليمانقطعواممن

الس!لحيديواناتثينااًذااليومحتىيظهرلممعاءرجزائريالجزائريللادبالتاريخبصردوئحنيقتضيساو،الائصاف

.اًلنوريرىانقبلماتالذي"اًلصحراءالها"التيالمروفيالصرخةصدىالتمجيدمنبشيءنذكرانالمعاصر

لواقعوانه،بايجازالجزائرفياًلعربي*دبواهـعهوهذلحبد*ستذينفثهاوقفوقدالخطرجرسادبتاتاريخفيتمثل

فترةفيالجزائرىالفكرتنتظرالتيالماساةبهولينذركل؟لمعنوانتحتمقالفيالبصائرصفحاتعلىهنصوربنالوهاب

كلبمىءقترة،؟لفكرهذاالىكونمااحوجقيهاالجزائرتبعومهيباالجزائريا!دباحتضاربدايةمعلنا(،ينطقونلامالهم"

مكانهظلفقدالادبالاالمقدسالجزايرزحففيفيهاومافيهاهنلدىالصرخةهذءكجدلمموللاسف.انقاذءعلىالمملالىبالالباء

*دبيواقعها!ياليومتعيسلاالجزائسروان،خاياافاد"بعضسوىايجابيفعلددابم!عئشابلادبيةالمسمم!م*وسا!

،.جامعالتمعامدالىبهمالقتالدينابنائهاحولالمعقود*ملعلىالا.مناحمرالمقالماثبالنكدبطابعاـئسمتالتياـثقتضبةاـلمقلا.ت

اًقلامايحمهونوعلم*بتاءهؤلاءيعورانفعسى،العرباشقائهاحمارفظهر.*دببمالواقعتغير!لىوالعملكلفهمهمحاولة

تفجروافكار،والظالمبنالطلميدانحرافهعلىعملتماتقوماخربمقالالمقالعلىيردحوحوالشهيدعنبالنيابةالحكيم

اسرالجزعراعفيامامنةالفجةالخصبةالجزائريةتالطاى؟".يثرلرونمالهم"عنوانتحتساخرفكاهي

.اليومالعوبيةولمخم!تانلبثتمابالذا!غيرحملةالنحوهذاعلىوقامت

!-سسعهـ*هم**الظاهرةيبينوهذا.شيءمنو*بإ*دبعننسمعش!
تتمثلالتيالقهرةككواً!بنااـقبائنافيكتجلىاـلتياـلفبمة

*دبي!ةالمذاهبو!اجةادباشالدى*دبيةالمثابيمضحالةفي

*ساءهررولدىالمعأمرالعربي*دببهايتسمالتيالحديئة

إربيةدراساى.الجز!ربين

الشلك!دبطريخقانتهحواالذينهمشبابئامنققليلون

*!ابدارمضراًتمنافاقهالوسيعهلىوكعمل9ووبيةلقاقتهم!ئماءتغسصواجهدرا

الداهون!فتق!كسواءعلىو؟لحديثةطبديمة*قبيةبالمذ؟عبودعمها

*بعركةلضققاق!مهميرهلس!حمملقلتهمرفم*لبالى

صبصلمحدينسيوهسعاشصاقب!ىش"لى-هلافي*يكصناو!مشمالجزكريامت!بللدولختفى

منمودمسدللهحودكلثاشافيهديمةلصا"يتلوقهو!يستسيثه!انهبلطصالشعروموازينقواعدكماما
اخذ.يحاولاويدرسهانقبليههنقدءسهميوجهوجدث.بل

هـلنقعيلرجاءالمعر؟ارررر!،ا،!"لى.كيوميغمرارزيالفبنهذااما.القصة.عنهمنصيمفوم
وحتىبعدكجزائربما*دبالىكليقهاكجدللماًلعإلمية*دهـبكل

خالية!هو!!هكطهراـنلهالدوالتيالميطن.مذافيالمحاو!ه

حسسعممنحمرفيظصتانهابلوايسسمهاالقصةقواعدكلمنكماما
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اروطرر-1!سز!ما!ا!ا-فىمفيا!تط!
فيهامادوراًلعبالسورانملوكمنملكوهو..نزهاقه-."عس

تحتدوءلوافيانصوركبببنهم.أاثقف-لذفرقهجمممتمنالةتشمبابتانخبةانليمثسو&ا0

ال!تيث،اررر!كحالفنروائعقيقدبرمالفرقةوستقدم..اًلفنرحاب.

الحرقةاالتوؤ!ا-ودانياالفنياًلىإراثاحياءعلىمل8نررمءاالادبةتمراتاإةواأءوندا11-ءاءاًيلادإ

صبابهاأورعالممصرصهـاملقة!جط!بق!اماً)وورزدانجبمالىرنحهى!هانتفالنهوعلىاًفيودمح!ص"مد:ابالاداسللمر

ارصيةدوف.تناوجههـبالاولىا(ءطو!يرسبمالؤيث!11اثقف**

فترةظلؤسوهـو،السودانيللمسرحاتارينيااًلجى!.س..ا..ا

تهثهلميةفرقرالسودانانمنليا)رغما-ه،وراعنببببمطوبلةبداراًلسودانيينللار؟ءاجضماعاباءهـرمانالادبيةالندوةعقدق

ناقلنااذانصالعلااننا..وقطالاداعهعلىنشا!ااقتصركث!ةاعضاءاًلىبألاضافة(لاجتواعحضروقد..با"ادربانالخري!نجبن؟ادي

كما.الثقافيةواًلاندويئالجمعياتفيللادباءممثلوناًلاد/يةاًكلحزة
فرقة.."والموسيقىلل؟.مثيلالسودانفرقة"..اًلفرىهذهجميع

هيان!جميم..افي..لا..مثيلاث؟بوفرؤةء.الجنوباً!إرطوم.اًلادبيةالصف!اتوعحردي،ءينالصحةمنعددحضرء

واحرافردامتهافرقةلكلىال!مكلوراءوان،ولانناتالماءالا.هامةنقاطئلاثمنيتكونالذيالمؤتمرفكوةالاجننماعوناقش

اللاتفهءوهدالاهـماولـئاكان؟صفردوإطاوالخارجفياًلادبيةاتالمر"فيالسهورايينالادباءدور-ا

ذ....المؤتمراتهذهفياًلسودانممملبىاختي!اروطريقة

ش!بامغلافىلكلفئبهلطلهبفىخنعهالىلهوىرنننمثيلكورلمسرلعم!افهناكلعرشب!واقتراحبالسوداً!العربالادباءإى(؟أدورةعقدفكرة-2

..الضيقةكار"سلآالاصسييلفيمعطلىةالفرىهذء.القادملأالدورةباقامة

تقومفردانهاهيالفردهذ.امثالىفيالالاسءبئارولأانالاسيويينالكتابهؤتمرمنوردتدكلوةفيالبحث-3

مادحكل..متينالابرء-وعلىواصحةثكرةغ-يرهـنيعقدءالذياًلتحفيريللاجتماعمئد؟ببنلادسالبالقاهرةوالافرإقيين

ا)جماعي،ويتبؤنالظهورشهوةعإيهمتنباصحابعرة/كجمعان\لامر.والقاهرةاًاـدائسباًلمبئ

مفيقالإ!!وتقوالىوووـميةرد!ابةذلكنوننبعهـخمااسماللكتابمشاتئدمؤتمرفيركافجؤدارروداناًنالمعرولىومن

..الدعا.بهءنخىبالصطالدكأوراًنذاًكالسودا!مثلو!!5891عاموالافوإقينالاشوبين

عنيقالانيمكنماا،لفر!اًلفنةبز!3حرعلى-ثع!!روهكذاثانيهذاوكان..4زرواًأطاهـر!ن:(ذوالاس!ابربئاًلدهـحيبم،

هذ.لناقدمتفماذاوالا..ر&!لةولاةرة!ت!دملاا؟هاهاوهضفيقبلهـناثتركفف!..دانايىفي"إثضكاًدبي"شتمر

؟؟ارفردوكان..5791عأمبالقامرةرالمئعهاأثالتب(لعيم،ءا!دبمؤتمر

تق!مانونرجوارروجيةاافونترهـ(ؤ"فر!-ة؟-!كئيراًناملاتأ..اًلارك""اتى(لمؤنرمرت،هـنااولهدا

فولىطوإلازثساخيماًلذىالركود!ز،-لمااًلمسرحرو.اًئعءنلف(لمنافثلأالاديةاًكهـوةور-نبعوةاورداز"وناًلادبراءيجتمع،الان

.4المسريتنا-يأالمحفاشارةبعد.رالسوداناًاةادما)عربالادباءمؤتمرعقدفكرة

وناقس..العربالادباءدعوةهـنتخلفطالسودانانالىالعربية

لحوثوبعد-الأدريةوالماد)*ا.كاذياتاضوءعلىالفكبرةالاصتماع

علىقرارهماسجقرالئذروجهاتجميعالادباءببهاتبادلهستفيفة

لالي:

حديثا:صلرا!!!اًءحقمناناًلاجضماعهلىاً!يصلونالممالإدباءيرى-أ

تععدالتي*دبيةالمؤتمراتفيممثأيهـ!يعتارواانالسودائيين

صلميرلعماخت!رالعاءقىاًلاددلاساتالحمفيالاددطء"ممثلنحقمنقان
ا،-موداليبىللادلاءعاماًلحاد،موموصى..وداحلهاالبلادحارج

..ممثليمم

*شاذبسكركاربةاًلحاضرين*دباءهـنلجئةاًلاصتماعكون-2

جميعمنللبحث6ألادبيةالئدوةرئيس*مينحامدعبدالله
رربسوأراحئ،بالسوداناأدشرب*دباملمؤثمردورةعقدامكانجبةفياـلوجوء

..بعرفيماموعدءيعلن*رباءمؤتمرالىبذلكتوجيهاتولرفع

اًلكيبرالعربيللشاعرالدكور:ا!دينانابة،سربعةبرصورة*جتماعكرر-3

*دباءلتمثيلالرحمنهبدجيليوالأستاذصابرالدينمحيي

العبسىسلببمان*سيويبناصابلمؤت!رارتحضربةاًدلجنةاجتماعديالسودانيين

.بالقاهرةيعقدالذيو*لويقبين

يلادابرارمئشوراتجديعههسرحيةؤرؤةميلاد

ترهاقه".فرقةبالسمالمسرحبىلإبزمثيلفرقةبامدربانممودت

الملكاًسممناسمهاالفرقةوؤاهـاسجمدت"المسرحيةللفنون

لا4



!ه!حعهه!!حل!5!ث!5ص5ن30تهث!نه5حم!5حما!ج!ه!هله!مميلمح!-.3:قولهو-

ثع.ن!-وديلمنوانتاليمايعودلنبألهءدرالذيبىحطمت-

--كماكنتلي

.،.ت!!البر!ل!لىوو(دؤراا!،جرليلمناًنيتعرفلافدببممعبودةقلببميا-

اتنين-صرت-
!5

الىمستوىأوينحررريسفاًلقصيدةهذهفيالشعربم!ال!نيمان
،-!اءراوتلقاز-ت4حرارته؟فقدانهبل..قبلمنمجاهدالصديقشعريعرفهلم

ر.*ن!كانالذيالشاعرهداشعرحاضرعلىالثهمنهتكاهـتئيربصورة.
هـنو،بع!،دالشاعريةواهـ!،نضجااكثر،اليومتعيبرهيكلنان

النثر.تأريحيعرفهارمالتيالنثريةهذه

وبرصورة،ايضاولدنها.تعبيرمشكلةفقطالمشكلةوليست

دت،ن،،ا--،،ليءأؤ،1-آألى*ؤيكأ--يرذالصرز!القي3!بالىالشاعررقصائعنه.نجنحدرنفسهـةىمشكلة،!حاسمةاًساسية

!نوا-ط،الاردنبرينزامةعزرةهناكان.الورقبملىالنهائيشكلهاتأخدوهيالانجبىة

برحهت،لقصائدهارنمسيالمضمونوبين،مجاهدللشاعراًلكبيرالوعي

درجة"،"-إلىقي!ا!مإ4رل!"والإءارادإالراًرلىأ"يناًصاوإإقياوملا،مسئه"مصريةاغنيةالىالنها،بئفياًلقصإةهذهمضلتت!ول

أ!!"*-كأأة،فة"ارأ"ا:-أولاً!ءادبراتالادبفييرا"برا-ا"آمتلمولفلوجرانالعامهالصورةءنابعاوواولاحدول!افيتفترفى

وهـ-واًلفيهـ!بماأ!ب!ا!وؤو،ظور!،1أ)/صما،ؤا!دهفياً!قي!يرة..الاغنهاتهذه

مج!وء2ا"،ما4اً)بزيررالى!)واانال!*ابحضراتهـنيررجو..وبعد

لمنهـمءئاواًلىاًيررنهررووان3وؤيرريادنثمبراالىةء!اصهاة

،المرو-هـةوالارا"ث)-لآخىولإراتالا!"ن!الء،!توج!4حتى-م!-،وولاهديق"الممثل))قصيدةتكونانارجوهكنتماكل

ةاًرلىؤ-صهفهني"انبربى)وانلىا:روإتبرمكن4!اوبفال!.شعرا..مجاهدالمنعمبد

اًللازم!نين.والشممول**

اعتذاركلمةبقيت

افي"4ص"ننعيم-اًلاولىامرجةبا-منعباالسابقةاًلسطورخلالهميكانلقد

اًلاداب3!ة.ا!ة!!رة!!كلروةالشعرب!ركةاليومتحيطالتيالمرضيةبالظواهراسميتهماتعدءبىعلى

الممثل""قصيدةفيالهـاملتطببيقهاتجدافهاا؟منوا!تي،الجديد

للفاءر"والكلماتانا":اقصائداهدهذلكبعدوتبقى.ةالسابقة

خيرا،ا!دابصفحاتواعلى،للشاعرقرات،اللهعبدحسناًلعساني

الفنررةفيشاعتظاهرةلاثيرالفرصةهذهواذتهز.القصيدةهذهمن

.الكلماتالىاًلشاعربهايتوجهالتيالشعريةاًننجاربعنالاخرة

نسيجاتكو،نلمخيوطها..معلقةانها،ارضدونذلكمنبالرغمتظلالقص!دةولكن.-كعرونونجدهماوحجازبم!الصبورعبدصلاحتناولها

بالتعرهـ.خنىاـوبان!مليسمح
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عنعاماقطاعاللقادىءفيقدم،!ختلفةزوايا،ومنمعاواحدولتفىابطللهض!ائرفي.وضو!ه
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